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1. DESTAQUES 

 

NOVAS OPORTUNIDADES 

 

Programa Bairros Saudáveis 

 

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar (fase II) 

 

Investimentos com vista à Valorização de Biorresíduos em Portugal Continental  

 

Estágios ATIVAR.PT 

 

Programa de Apoio em Parceria Arte Sem Limites – Criação 

Programa de Apoio em Parceria Arte Sem Limites – Acessibilidade à Oferta Turística 

 

Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais – 3.ª Geração (PARES 3.0) 

NOTÍCIAS E DOCUMENTOS RELEVANTES 

Plano de Recuperação e Resiliência – Recuperar Portugal 2021-2026 (Plano Preliminar) 

Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço 

Plano Turismo + Sustentável 2020-2023 

EVENTOS E PROCESSOS MOBILIZADORES 

Ciclo de Laboratórios para a Igualdade - 4, 6, 11 e 13 de novembro 

Formação Financeira - Plano Nacional de Formação Financeira “Todos Contam” – novembro (várias datas) 

LEGISLAÇÃO RELEVANTE 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2020: aprova a agenda de inovação para a agricultura 2020-2030 

Portaria n.º 255/2020: oitava alteração ao Regulamento FSE 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 89/2020  aprova o Programa “Saber-Fazer” 

Portaria n.º 250-A/2020, cria o Programa “Jovem + Digital” 

https://dre.pt/application/conteudo/145102353
https://dre.pt/application/conteudo/146435544
https://dre.pt/application/conteudo/146240981
https://dre.pt/application/conteudo/146244078
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2. OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO 

 

 

PROGRAMA BAIRROS SAUDÁVEIS 

Entidades elegíveis: Associações, organizações de moradores, coletividades, organizações não-governamentais, IPSS, 

cooperativas, fundações ou outras entidades que se enquadrem na Lei n.º 30/2013, de 8 de maio, que estabelece as bases gerais 

do regime jurídico da economia social. No caso das fundações, só podem ser promotoras as fundações que se enquadrem nos 

regimes especiais de solidariedade social ou de cooperação para o desenvolvimento. 

 

Nota: As entidades promotoras devem ter personalidade jurídica constituída e situação regularizada junto da Autoridade 

Tributária e da Segurança Social e são elas as responsáveis pela contratualização e recebimento do financiamento aprovado e 

pela boa gestão dos projetos e financiamentos recebidos. São também elas que estabelecem acordos com as entidades parceiras 

e, nesse âmbito, gerem as verbas atribuídas à parceria. 

 

Candidaturas até: 26 de novembro de 2020 (18h00)  

O Programa Bairros Saudáveis foi criado pela Resolução de Conselho de Ministros 52-A/2020, de 1 de julho, e vai vigorar até dezembro de 

2021. É um programa público, de natureza participativa, para melhoria das condições de saúde, bem-estar e qualidade de vida em territórios 

vulneráveis. É um programa de pequenas intervenções, que visa dar algum poder, no sentido de “poder fazer”, a comunidades residentes e 

pessoas ou organizações intervenientes em territórios vulneráveis. 

O Programa tem como objetivos específicos: 

• Promover iniciativas de desenvolvimento local e de capacitação das comunidades locais, dando apoio material e institucional à auto-

organização da população e à sua participação na melhoria das respetivas condições de vida e dos determinantes em saúde; 

• Viabilizar intervenções céleres e eficazes que criem comunidades mais resilientes, inclusivas e saudáveis, através da transformação 

do capital social e humano, da cidadania ativa e do trabalho em rede; 

• Promover o desenho e a gestão participados na construção e requalificação de espaços públicos e/ou comuns mais seguros, 

inclusivos e saudáveis, que valorizem o desenvolvimento humano e a sustentabilidade ambiental; 

• Eliminar barreiras ou fatores de discriminação, contribuindo para uma imagem positiva das diferentes comunidades que partilham o 

espaço local e combatendo informações falsas ou estigmatizantes. 

O programa abrange todo o território continental português e dirige-se a territórios, bairros ou zonas onde se verifiquem pelo menos três das 

seguintes sete condições: 

1. Condições de habitabilidade deficientes ou precárias; 

2. Número significativo de moradores com rendimentos baixos ou muito baixos;  

3. Número significativo de pessoas de risco em caso de COVID-19; 

4. Número significativo de pessoas com constrangimentos de acesso a cuidados de saúde, 

5. Taxa de cobertura vacinal do Programa Nacional de Vacinação, atualizado para a idade, inferior a 95%;  

6. Número significativo de crianças e jovens em idade escolar a não frequentar a escola ou com elevada percentagem de insucesso;  

7. Número significativo de pessoas em situação de exclusão social, isolamento ou abandono. 

O Regulamento do Programa, desenvolve estes critérios e define como é que eles podem ser verificados e confirmados. 

Todas as candidaturas devem ser apresentadas por parcerias locais, que integram obrigatoriamente uma ou mais entidades promotoras e uma 

ou mais entidades parceiras. As entidades promotoras assumem a responsabilidade pela candidatura e, caso o projeto seja financiado, pela 

sua boa execução e gestão. As entidades parceiras associam-se à parceria para desenvolver o projeto e podem receber apoio financeiro da 

parceria. Podem ser entidades parceiras, além das referidas como passíveis de ser promotoras, as organizações de moradores sem 

personalidade jurídica e organizações não lucrativas de natureza informal, tais como movimentos cívicos, redes da sociedade civil, grupos de 

cidadãos ou voluntários individuais, bem como as autarquias locais, as autoridades ou serviços locais de saúde, os centros locais de apoio à 

integração de migrantes e as instituições de ensino público ou cooperativo ou outras entidades públicas. 

As entidades parceiras privadas podem ser beneficiárias do apoio financeiro concedido pelo Programa, de acordo com os termos e montantes 

acordados no âmbito da respetiva parceria local. As entidades parceiras públicas não podem ser beneficiárias financeiras das parcerias que 

integrem. 

https://dre.pt/application/file/a/137024176
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/o-programa/enquadramento-legal/,000024/index.htm
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O Programa financia projetos que incluam atividades ou medidas a desenvolver segundo um ou vários dos cinco eixos de intervenção: saúde, 

social, económica, ambiental e urbanística. 

Exemplificam-se algumas medidas passíveis de concretização por eixo, não invalidando que as parcerias locais possam propor outras, desde 

que devidamente fundamentadas face ao diagnóstico dos problemas do território de intervenção: 

• Eixo saúde 

o Intervenções de promoção da saúde e de prevenção de doenças transmissíveis e não transmissíveis, designadamente, 

divulgação e apoio ao cumprimento efetivo e continuado das normas e orientações da Direção-Geral da Saúde, no âmbito da 

COVID 19 e outras doenças de notificação obrigatória; 

o Apoio na adaptação e aplicação das normas no contexto específico; 

o Proteção da saúde e promoção de estilos de vida saudáveis;  

o Ações de resposta às necessidades locais, em articulação com o Plano Local de Saúde. 

• Eixo social 

o Intervenções de coesão social e promoção da cidadania, que podem dirigir -se a faixas etárias específicas; 

o Iniciativas com vista à qualidade e segurança alimentar, incluindo, se necessário, apoio direto às famílias no acesso a bens 

alimentares essenciais;  

o Iniciativas culturais, desportivas ou de relevância comunitária;  

o Criação de redes solidárias de vizinhança e organizações de moradores, com sinalização e apoio nas necessidades mais imediatas 

e relevantes;  

o Ações de apoio ao processo educativo e formativo, nomeadamente combate ao abandono e ao insucesso escolar e promoção 

do desenvolvimento pessoal;  

o Apoio aos cidadãos na identificação e na resolução de situações em matéria de nacionalidade, de regularização de 

documentação e de acesso a cuidados de saúde, promovendo a intervenção dos serviços públicos competentes, que devem 

assegurar as condições de atendimento para o efeito, tendo em vista o acompanhamento ativo e integrado destas situações;  

o Intervenções dirigidas às crianças com necessidades especiais;  

o Iniciativas de promoção da segurança e prevenção das diferentes formas de violência;  

o Iniciativas de prevenção e combate à exclusão social, isolamento ou abandono. 

• Eixo económico 

o Capacitação e criação de emprego local, designadamente na área social, como por exemplo apoio aos idosos isolados, e no 

empreendedorismo local com uma perspetiva de sustentabilidade para a comunidade;  

o Promoção da integração em ações de formação profissional que permitam a certificação dos formandos;  

o Criação de sistemas experimentais de produção, aquisição e troca de bens e serviços essenciais, designadamente caixas 

solidárias, moedas locais, bolsas de produtores locais;  

o Recuperação de ofícios antigos ou criação de novos;  

o Apoio e alavancagem de novas formas de cooperativismo. 

• Eixo ambiental 

o Intervenções de qualificação do espaço público e/ou comum;  

o Intervenções para melhoria das condições de ventilação e conforto térmico ou acústico do edificado habitacional ou 

comunitário;  

o Melhoria do acesso seguro a redes de água, saneamento, eletricidade e gás;  

o Garantia de instalações e procedimentos adequados para cuidados de higiene;  

o Melhoria da limpeza urbana;  

o Ações de educação ambiental;  

o Soluções de incentivo à mobilidade suave ou à economia circular;  

o Apoio à integração no mercado de trabalho de pessoas com deficiência. 

• Eixo urbanístico 

o Intervenções para melhoria das condições de habitabilidade existentes;  

o Intervenções no tecido edificado, incluindo remoção de materiais contaminantes, como o amianto, e escoamento de gases 

tóxicos produto de combustão;  

o Apoio na regularização de questões urbanísticas;  

o Instalação ou melhoria de equipamentos desportivos, culturais ou de relevância comunitária;  

o Melhoria das acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada;  

o Intervenções em habitações não permanentes que alojem trabalhadores sem vínculo laboral ou com contratos precários. 

Os projetos a candidatar ao abrigo do presente Regulamento inserem-se numa das seguintes três tipologias e escalões de intervenção: 

a) Ações ou intervenções pontuais, com apoio máximo até 5.000€; 

b) Serviços à comunidade, com apoio máximo até 25.000€; 

c) Pequenos investimentos e ações integradas, com apoio máximo até 50.000€. 
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Cabe às entidades promotoras escolher a tipologia do projeto a candidatar, de acordo com a sua natureza e dentro dos limites máximos acima 

definidos. 

As despesas elegíveis das candidaturas aprovadas são financiadas a 100% e não podem exceder o limite máximo do financiamento atribuído, 

conforme orçamento da candidatura e segundo a tipologia do projeto. As despesas elegíveis são inscritas pelo valor total, com todos os 

encargos adicionais, como o IVA, contribuições para a segurança social, seguros obrigatórios, taxas ou outros aplicáveis.  

São consideradas despesas elegíveis: recursos humanos, aquisição de serviços, aquisição de materiais ou equipamentos, despesas de 

comunicação e, na proporção da sua afetação ao projeto, encargos com instalações ou equipamentos. Podem ainda ser consideradas elegíveis 

outras despesas indispensáveis para a realização do projeto, desde que não ultrapassem o limite máximo de 5% do financiamento solicitado. 

O financiamento é transferido de forma faseada, sendo a primeira tranche transferida, como adiantamento, após a assinatura do protocolo de 

financiamento. As restantes tranches são disponibilizadas após verificação de boa execução, através da apreciação dos relatórios de prestação 

de contas. A última tranche só é transferida após a conclusão física do projeto, devidamente atestada e validada. 

Os financiamentos atribuídos pelo presente Programa podem ser complementados pelas entidades promotoras e parceiras através de outros 

apoios e recursos, desde que devidamente declarados e sem incorrer em situações de duplo financiamento das mesmas atividades. A 

concessão de outros apoios, financeiros ou não financeiros, necessários ao desenvolvimento dos projetos, deve estar prevista e confirmada no 

momento da submissão das candidaturas. Não é permitido o recurso a financiamentos concedidos pelo Programa para completar ou reforçar 

projetos aprovados por outras fontes de financiamento. 

O procedimento concursal é todo realizado on-line, através de formulário próprio acessível através deste sítio eletrónico e que implica um 

registo prévio. 

As candidaturas podem receber o apoio de mentores para ajudar a construir o projeto, a preencher o formulário da candidatura e a 

acompanhar toda a execução. 

O Programa tem uma dotação orçamental de 10 milhões de euros para os anos de 2020 e 2021. 

+info: Aviso abertura | Programa Bairros Saudáveis 

 

 

 
PLANOS INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR – FASE II 

Beneficiários: Comunidades Intermunicipais (CIM); Municípios que as integram (os municípios apenas poderão apresentar 

candidatura enquanto entidade parceira das CIM, as quais assumem obrigatoriamente a qualidade de entidades coordenadoras 

de parceria) 

Candidaturas até:  29 de dezembro de 2020 (17h59m59s) 

Os apoios previstos no âmbito do presente Aviso visam o financiamento de Planos Integrados e Inovadores de Combate ao 

Insucesso Escolar (PIICIE), de âmbito intermunicipal, devendo os mesmos complementar os planos de ação estratégica das 

escolas aprovados pela estrutura de missão para a promoção do sucesso escolar. Tendo em conta que estão a concluir-se as 

operações apoiadas no contexto de um primeiro aviso, importa agora dar continuidade ao trabalho iniciado, valorizando a 

experiência adquirida, nomeadamente ao nível da articulação das intervenções municipais com as escolas e as comunidades 

envolventes ao contexto escolar, mas também ao nível da articulação intermunicipal. 

Deste modo, o presente aviso de convite diz respeito à tipologia de operação prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 30.º do 

Regulamento Específico do Capital Humano (RECH), na sua redação atual, denominada “Medidas educativas orientadas para a 

promoção do sucesso educativo e para a prevenção do abandono escolar”. 

Serão considerados para efeitos de financiamento ações complementares às iniciativas e objetivos do Programa Nacional de 

Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE), bem como de outras medidas de promoção do sucesso escolar, através de uma estratégia 

de ação que envolva escolas, municípios, professores, famílias, empregadores, associações locais e outros stakeholders, 

promovendo uma consciência coletiva sobre o sucesso educativo e o contributo para as metas gerais neste domínio do Plano 

Nacional de Reformas e do Portugal 2020, em particular em matéria de redução até 2020 para 10% da taxa de abandono escolar 

precoce. 

São exemplos de ações elegíveis, centradas em intervenções complementares às desenvolvidas pelas escolas no quadro dos seus 

instrumentos de planeamento estratégico, em conformidade com o referido no parágrafo anterior: 

• Reforço do apoio aos alunos, nomeadamente através de equipas multidisciplinares que assegurem respostas multinível, 

incluindo apoios sociais e saúde, na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário; 

https://candidaturas.bairrossaudaveis.gov.pt/
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/195c38b2c9d155b15ef6787f11ce2872391bbc5ff7292e9a404c1326c84804c3.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/
https://pnpse.min-educ.pt/programa
https://pnpse.min-educ.pt/programa
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• Iniciativas de educação e formação de segunda oportunidade para jovens sem a escolaridade obrigatória que se 

encontram em risco ou que até já abandonaram precocemente o sistema de educação e formação; 

• Ações de intercâmbio de experiências na promoção do sucesso escolar e de prevenção do abandono escolar; 

• Ações de planeamento, monitorização e de avaliação de medidas e de dispositivos de prevenção do abandono escolar 

e de promoção do sucesso educativo dos alunos. 

• Ações de “enriquecimento curricular”, complementares às já desenvolvidas pelas escolas, que se revelem adequadas à 

promoção do sucesso e à prevenção do abandono; 

• Ações de envolvimento e de formação parental, centradas no seu envolvimento na educação dos seus filhos; 

• Concursos escolares e outras iniciativas de promoção do conhecimento e do saber nas diversas áreas (designadamente 

ciência e tecnologia a artes); 

• Ações de carácter transversal, destinadas a sensibilizar a comunidade envolvente da escola para a área de educação 

para a cidadania e igualdade de género; 

• Dinamização de sessões informativas das empresas/empregadores nas escolas, que promovam a orientação dos alunos 

para áreas com maior oferta de emprego, bem como de ações que reforcem o envolvimento dos mesmos no 

planeamento, implementação e monitorização da oferta formativa desenvolvida nos respetivos territórios; 

• Iniciativas que promovam a aproximação dos alunos às suas comunidades; 

• Ações que promovam o conhecimento científico, tecnológico, cultural, artístico e empreendedor; 

• Iniciativas orientadas para a inclusão e respostas a necessidades especiais de educação; 

• De forma excecional, enquanto intervenção dentro da sala de aula, aquisição de equipamentos nas áreas das tecnologias 

de informação e comunicação, desde que enquadrada em objetivos pedagógicos e educacionais, referentes a novos 

cursos ou a novas metodologias, limitado a 25% do investimento elegível aprovado da operação; 

• Outras ações que promovam o sucesso educativo não previstas nas alíneas anteriores e que estejam integradas no Plano 

Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar. 

As despesas a imputar à operação deverão seguir as regras e valores previstos nos artigos 12.º a 17.º da Portaria n.º 60-A/2015, 

de 2 de março, na sua redação atual, e as seguintes categorias de despesas elegíveis do n.º 2 do artigo 33.º da Portaria n.º 60-

C/2015, de 2 de março, na sua redação atual: 

b) Encargos com salários de técnicos de apoio aos projetos; 

c) Encargos com deslocações e alimentação do pessoal referido nas alíneas anteriores; 

d) Encargos com a realização de capacitação, encontros, seminários, intercâmbios, workshops, exposições e estudos de 

diagnóstico e avaliação; 

e) Encargos com visitas de estudo, reuniões de trabalho e respetivas deslocações; 

f) Despesas com apoios complementares destinados a crianças e jovens carenciados, designadamente reforços alimentares 

não contemplados na ação social escolar; 

g) Despesas com aquisição de bens e serviços especializados; 

h) Encargos com publicitação, divulgação e disseminação de resultados e boas práticas; 

i) Aquisição de equipamentos na área das Tecnologias de Informação e Comunicação, desde que enquadrado em objetivos 

pedagógicos e educacionais, referentes a novos cursos ou a novas metodologias; 

j) Encargos com a contratação de animadores culturais. 

A dotação de Fundo Social Europeu (FSE), a alocar ao presente aviso é de 13.800.000€, dos quais 2.000.000€ estão afetos à 

Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa; 2.500.000€ estão afetos à Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra; 

2.000.000€ estão afetos à Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela. As dotações indicadas no Aviso poderão ser 

reforçadas pela Autoridade de Gestão. 

A taxa de cofinanciamento é de 85% de contribuição europeia mobilizada através do FSE, a incidir sobre o montante da despesa 

elegível, após dedução das receitas, correspondendo os restantes 15% à contribuição pública nacional, a qual será assegurada 

pelas entidades beneficiárias. A forma de apoio a atribuir às candidaturas a aprovar no âmbito do presente aviso reveste a 

natureza de subvenção não reembolsável. 

Cada beneficiário apenas poderá apresentar uma candidatura. 

+info: CENTRO-66-2020-84 

 

http://www.centro.portugal2020.pt/Concursos/CENTRO-66-2020-84.zip?versao=0


 

 

 

7 

 

 

INVESTIMENTOS COM VISTA À VALORIZAÇÃO DE BIORRESÍDUOS EM PORTUGAL CONTINENTAL – 3.º AVISO 

Entidades elegíveis: entidades gestoras de resíduos urbanos com enquadramento nas alíneas d), f) e h) do n.º 1 do artigo 89.º 

do RESEUR: d) Autarquias Locais e suas Associações; f) Sector empresarial local; h) Empresas concessionárias municipais, 

intermunicipais ou multimunicipais, apenas para a tipologia de operação prevista na alínea iv) do ponto 3 do Aviso. 

 

Candidaturas até:  1.ª Fase: 15 de dezembro de 2020 (18h00); 2.ª Fase: 29 de janeiro de 2021 (18h00) 

Os apoios previstos no âmbito do presente Aviso têm como principal objetivo a redução da deposição em aterro e o aumento da 

recolha seletiva e da reciclagem. 

Deste modo, as tipologias de operação passíveis de apresentação de candidatura, no âmbito do presente Aviso, são as que se 

encontram previstas nas subalíneas iv) e v) da alínea a) do artigo 88º do RE SEUR: 

• iv) Investimentos com vista ao aumento da valorização orgânica de resíduos, através do reforço e otimização do 

tratamento mecânico ou mecânico e biológico (TM ou TMB), designadamente através de instalação de novas TM e 

TMB, adaptação tecnológica das TM e TMB existentes, bem como a instalação de linhas de tratamento adicionais em 

TM e TMB existentes acrescidos de túneis de compostagem, digestores e equipamento de afinação do composto, e 

entre outros, incluindo também investimentos em estações de transferência e respetivas viaturas para 

encaminhamento dos RU para valorização orgânica e/ou material, incluindo a valorização energética do biogás;  

No âmbito desta tipologia, apenas são elegíveis as candidaturas destinadas a investimentos que visem a ampliação e/ou 

adaptação de infraestruturas de valorização de biorresíduos recolhidos seletivamente, promovidos por entidades 

gestoras em alta, para a receção e valorização deste tipo de resíduos, desde que os mesmos já sejam recolhidos 

seletivamente pelas entidades gestoras em baixa ou venham a ser recolhidos seletivamente no âmbito de investimentos 

previstos em candidaturas aprovadas pelo POSEUR e cuja conclusão se preveja que será concretizada em simultâneo 

com os investimentos previstos na candidatura. 

 

• v) Investimentos com vista ao aumento de recolha seletiva de resíduos urbanos biodegradáveis (RUB), de compostagem 

doméstica de RUB e de valorização orgânica de RUB para produção de composto, incluindo sistemas de recolha porta -

a -porta de RUB e PAYT. 

No âmbito desta tipologia, apenas são elegíveis as candidaturas destinadas a investimentos que visem a recolha seletiva 

de biorresíduos, em municípios que sejam abrangidos por entidades gestoras em alta que já tenham capacidade de 

valorização desses biorresíduos ou que estejam a realizar investimentos infraestruturais aprovados pelo POSEUR para 

terem a adequada capacidade de valorização orgânica dos biorresíduos a recolher seletivamente, e cuja conclusão se 

preveja que será concretizada em simultâneo com os investimentos previstos na candidatura. 

Para as candidaturas da tipologia de operação v) (recolha seletiva de biorresíduos) deve ser demonstrado que a 

candidatura abrange áreas distintas das contempladas em anteriores operações financiadas pelo POSEUR, evidenciando 

a não sobreposição, mas sim a complementaridade entre a atual candidatura e a(s) demais operação(ões) já aprovadas 

anteriormente.  

Deve ainda abranger freguesias marcadas a verde no quadro do mapeamento do estudo referido no ponto 2 - “Estudo 

prévio sobre a implementação da recolha seletiva em Portugal Continental incidindo em especial sobre o fluxo dos 

biorresíduos” (Anexo V do Aviso) e apresentar a respetiva justificação para a seleção das freguesias abrangidas. A verde, 

com maior potencial técnico, identifica-se a União das freguesias de Fundão, Valverde, Donas, Aldeia de Joanes e Aldeia 

Nova do Cabo no território das AHP. 

Sem prejuízo das regras e limites à elegibilidade de despesas definidas no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de 

outubro, na sua redação atual, são elegíveis as despesas indispensáveis à concretização das operações que vierem a ser 

aprovadas no âmbito do presente Aviso, resultantes dos custos reais incorridos com a realização da operação, previstas no artigo 

7.º e 92.º do RE SEUR. São elegíveis, consoante a tipologia de operação, as seguintes despesas:  

https://poseur.portugal2020.pt/media/42706/anexo-v-quadro-do-mapeamento_biorresiduos.xlsx
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• Aquisição de contentores de recolha seletiva e viaturas para recolha seletiva de biorresíduos, equipamentos e 

infraestruturas de valorização de biorresíduos recolhidos seletivamente, bem como outras despesas diretamente 

ligadas à operação, como sejam a elaboração de estudos e projetos que fundamentem o dimensionamento da operação 

candidata, e outros necessários à candidatura, nomeadamente estudo de viabilidade financeira.  

• Para a tipologia de operação prevista na alínea v) do ponto 3 do Aviso, são igualmente elegíveis as ações de informação, 

divulgação e sensibilização destinadas à população abrangida pela operação, de modo a maximizar os efeitos e 

resultados da operação, num montante máximo correspondente a 15% do custo total elegível da operação.  

• No caso de operações que prevejam a aquisição de viaturas para recolha seletiva de biorresíduos, o montante máximo 

elegível para este investimento é de 40% do custo total elegível da operação. 

• Apenas são elegíveis equipamentos que tenham como objetivo o aumento da capacidade de recolha seletiva e de 

valorização de biorresíduos, não sendo elegíveis equipamentos que se destinem à reserva ou à substituição de 

equipamentos existentes. 

A dotação de Fundo de Coesão afeta ao presente Aviso é de € 18.000.000 (dezoito milhões de euros), sendo que €10.000.000,00 

(dez milhões de euros) ficarão afetos à tipologia de investimento prevista na alínea iv) do ponto 3 (infraestruturas de valorização 

de biorresíduos), e €8.000.000,00 (oito milhões de euros) ficarão afetos à tipologia de investimento prevista na alínea v) do ponto 

3 (recolha seletiva de biorresíduos). A dotação máxima de Fundo de Coesão a atribuir a cada candidatura não poderá ultrapassar 

os seguintes limites: 

• Candidaturas da tipologia de operação iv): € 2.000.000,00, por candidatura; 

• Candidaturas da tipologia de operação v): € 500.000,00, por candidatura; 

A taxa máxima de cofinanciamento de Fundo de Coesão a aplicar às operações a aprovar é de 75%. 

Cada entidade apenas poderá apresentar uma candidatura por tipologia de operação. No caso de pretender candidatar-se às 

duas tipologias de operação previstas neste Aviso, o beneficiário terá que apresentar duas candidaturas autónomas. 

+info: POSEUR-11-2020-15  

 

 

 

ESTÁGIOS ATIVAR.PT 

Entidades elegíveis: Pessoas singulares ou coletivas, de natureza jurídica privada, com ou sem fins lucrativos. 

 

Candidaturas até: 18 de dezembro de 2020 (18h00) 

 

O apoio destina-se a Estágios com a duração de 9 meses, não prorrogáveis, tendo em vista promover a inserção de jovens no 

mercado de trabalho ou a reconversão profissional de desempregados, tendo como objetivos: 

• Complementar e desenvolver as competências dos desempregados, nomeadamente dos jovens, de forma a melhorar 

o seu perfil de empregabilidade, através de experiência prática em contexto de trabalho; 

• Apoiar a transição entre o sistema de qualificações e o mercado de trabalho, nomeadamente, promovendo a inserção 

na vida ativa dos jovens com níveis adequados de qualificação; 

• Promover o conhecimento sobre novas formações e competências junto das empresas e promover a criação de 

emprego em novas áreas; 

• Apoiar a melhoria das qualificações e a reconversão da estrutura produtiva. 

Salientam-se ainda os seguintes aspetos: 

i. Considera-se estágio o desenvolvimento de uma experiência prática em contexto de trabalho, que não pode consistir 

na ocupação de posto de trabalho. 

ii. Não são abrangidos por esta Medida os estágios curriculares de quaisquer cursos ou estágios cujo plano requeira perfil 

de formação e competências nas áreas da medicina e da enfermagem.  

https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/poseur-11-2020-15-investimentos-com-vista-%C3%A0-recolha-seletiva-e-valoriza%C3%A7%C3%A3o-de-biorres%C3%ADduos-em-portugal-continental-3%C2%BA-aviso/
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iii. Podem ser abrangidos os estágios para acesso a profissões reguladas, sem prejuízo de decisões próprias das Associações 

Públicas Profissionais. 

iv. Os estágios que tenham como destinatários pessoa com deficiência e incapacidade; pessoa que integre família 

monoparental; pessoa cujo cônjuge ou pessoa com quem viva em união de facto se encontre igualmente inscrito como 

desempregado no IEFP; vítima de violência doméstica; refugiado; ex-recluso ou que cumpra/tenha cumprido penas ou 

medidas judiciais não privativas de liberdade; toxicodependente em processo de recuperação; pessoas em situação de 

sem-abrigo; pessoa a quem tenha sido reconhecido o Estatuto de Cuidador Informal e que tenha prestado cuidados 

enquanto cuidador informal principal, têm a duração de 12 meses, não prorrogáveis.  

v. Os estágios promovidos por entidades abrangidas pelo regime especial, reconhecido pelo IEFP, como de interesse 

estratégico para a economia nacional ou de determinada região podem ter a duração de 6, 9 ou 12 meses. 

Os destinatários deste apoio são os desempregados inscritos nos serviços de emprego que reúnam uma das seguintes condições: 

• Jovens com idade igual ou superior a 18 anos e menor ou igual a 30 anos, com uma qualificação de nível 3, 4, 5, 6, 7 ou 

8 do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ); 

• Pessoas com idade superior a 30 e menor ou igual a 45 anos, que se encontrem desempregadas há mais de 12 meses, 

desde que tenham obtido há menos de três anos uma qualificação de nível 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 do QNQ ou se encontrem 

inscritas em Centro Qualifica, no caso de terem uma qualificação de nível 2 ou 3 do QNQ;  

• Pessoas com idade superior a 45 anos que se encontrem desempregadas há mais de 12 meses, detentoras de uma 

qualificação de nível 2 ou 3 do QNQ que se encontrem inscritas em Centro Qualifica, ou de nível 4, 5, 6, 7 ou 8 do QNQ;  

• Pessoas com deficiência e incapacidade;  

• Pessoas que integrem família monoparental;  

• Pessoas cujos cônjuges ou pessoas com quem vivam em união de facto se encontrem igualmente inscritos como 

desempregados no IEFP;  

• Vítimas de violência doméstica;  

• Refugiados;  

• Ex-reclusos e aqueles que cumpram ou tenham cumprido penas ou medidas judiciais não privativas de liberdade e 

estejam em condições de se inserirem na vida ativa;  

• Toxicodependentes em processo de recuperação;  

• Pessoas que tenham prestado serviço efetivo nas Forças Armadas que se encontrem nas condições previstas no n.º 2 

do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro;  

• Pessoas em situação de sem-abrigo;  

• Pessoas a quem tenha sido reconhecido o Estatuto de Cuidador Informal e que tenham prestado cuidados enquanto 

cuidador informal principal; 

• Pertençam a outro público específico a definir em regulamentação própria ou por despacho do membro do Governo 

responsável pela área do emprego, em função das prioridades da política pública, nomeadamente desempregado 

inscrito que seja membro do agregado familiar de destinatário apoiado na medida Emprego Interior MAIS — Mobilidade 

Apoiada para Um Interior Sustentável (Portaria n.º 174/2020, de 17 de julho). 

Até 30 de junho de 2021, são ainda elegíveis os desempregados inscritos nos serviços de emprego que reúnam uma das seguintes 

condições: 

• Pessoas com idade igual ou superior a 18 anos e menor ou igual a 35 anos, detentoras de uma qualificação de nível 3, 

4, 5, 6, 7 ou 8 do QNQ;  

• Pessoas com idade superior a 35 e menor ou igual a 45 anos, que se encontrem desempregadas há pelo menos seis 

meses, desde que tenham obtido há menos de três anos uma qualificação de nível 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 do QNQ, ou se 

encontrem inscritas em Centro Qualifica, no caso de terem uma qualificação de nível 2 ou 3 do QNQ; 

• Pessoas com idade superior a 45 anos, que se encontrem desempregadas há mais de seis meses, detentoras de 

qualificação de nível 2 ou 3 do QNQ que se encontrem inscritas em Centro Qualifica, ou de nível 4, 5, 6, 7 ou 8 do QNQ. 

De notar que: 

i. São equiparadas a desempregados, as pessoas inscritas no IEFP como trabalhadores com contrato de trabalho suspenso 

com fundamento no não pagamento pontual da retribuição.  

ii. Os destinatários que tenham frequentado um estágio profissional financiado, total ou parcialmente, pelo Estado 

português, só podem frequentar um novo estágio ao abrigo desta medida caso tenham, após o início do anterior estágio, 
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obtido um novo nível de qualificação nos termos do QNQ ou uma qualificação em área diferente na qual o novo estágio 

se enquadra. A frequência de um segundo estágio só pode ocorrer 12 meses após a conclusão do estágio anterior. 

O apoio contempla: 

• Para os estagiários: 

1) Bolsa de estágio, cujo valor é o seguinte: 

o 1 IAS – sem nível de qualificação, nível 1 e 2: 438,81€ 

o 1,2 IAS – nível 3: 526,57€ 

o 1,4 IAS – nível 4: 614,33€ 

o 1,5 IAS – nível 5: 658,22€ 

o 1,8 IAS – nível 6: 789,86€ 

o 2,1 IAS - nível 7: 921,50€ 

o 2,4 IAS - nível 8: 1.053,14€ 

2) Refeição ou subsídio de alimentação 

3) Seguro de acidentes de trabalho 

4) O estagiário que se enquadre na situação pessoa com deficiência e incapacidade; pessoa que integre família 

monoparental; pessoa cujo cônjuge ou pessoa com quem viva em união de facto se encontre igualmente inscrito 

como desempregado no IEFP; vítima de violência doméstica; refugiado; ex-recluso ou que cumpra/tenha cumprido 

penas ou medidas judiciais não privativas de liberdade; toxicodependente em processo de recuperação; pessoa em 

situação de sem-abrigo; pessoa a quem tenha sido reconhecido o Estatuto de Cuidador Informal e que tenha 

prestado cuidados enquanto cuidador informal principal, tem direito a que a entidade assegure o respetivo 

transporte entre a sua residência habitual e o local de estágio ou, quando esta não o possa assegurar, tem direito 

ao pagamento de despesas de transporte ou a subsídio de transporte no montante equivalente a 10% do IAS. 

• Para as entidades promotoras: 

1) Bolsa de estágio 

o Comparticipação de 80% nas seguintes situações: (i) quando a entidade promotora é pessoa coletiva de natureza 

privada sem fins lucrativos; (ii) estágios enquadrados no âmbito do regime especial de interesse estratégico; (iii) 

no primeiro estágio desenvolvido por entidade promotora com 10 ou menos trabalhadores, referente à primeira 

candidatura à medida e desde que não tenha já obtido condições de apoio mais favoráveis noutro estágio 

financiado pelo IEFP. 

o Comparticipação de 65% nas restantes situações (até 30 de junho de 2021, a comparticipação é de 75%). 

o As percentagens de comparticipação acima referidas são acrescidas de 15% no caso de: (i) estagiário que se 

encontre na situação de pessoa com deficiência e incapacidade; pessoa que integre família monoparental; 

pessoa cujo cônjuge ou pessoa com quem viva em união de facto se encontre igualmente inscrito como 

desempregado no IEFP; vítima de violência doméstica; refugiado; ex-recluso ou que cumpra/tenha cumprido 

penas ou medidas judiciais não privativas de liberdade; toxicodependente em processo de recuperação; pessoa 

em situação de sem-abrigo; pessoa a quem tenha sido reconhecido o Estatuto de Cuidador Informal e que tenha 

prestado cuidados enquanto cuidador informal principal; (ii) projetos de estágio em território do interior, nos 

termos definidos pela Portaria n.º 208/2017, de 13 de julho. 

o A comparticipação financeira do IEFP na bolsa de estágio não pode ultrapassar os 95%. 

2) Alimentação, no valor fixado para os trabalhadores que exercem funções públicas: 4,77€/dia; 

3) Prémio do seguro de acidentes de trabalho: 3,296% IAS = 14,46€; 

4) Despesas de transporte, quando aplicável, por ex., estagiário com deficiência e incapacidade: 10% IAS = 43,88€. 

Caso seja celebrado com o estagiário um contrato de trabalho sem termo, no prazo máximo de 20 dias úteis a contar da data de 

conclusão do estágio, é concedido à entidade promotora um prémio ao emprego no valor de: 

• 2 vezes a retribuição base mensal nele prevista, até ao limite de 5 vezes o valor do IAS (até 30 de junho de 2021, 3 vezes 

a retribuição base mensal nele prevista, até ao limite de 7 vezes o valor do IAS); 

• Majoração de 20% do valor do prémio quando a contratação suceda a contrato de estágio celebrado no seguimento de 

projeto de estágio em território do interior;  

Majoração de 30% do valor do prémio de acordo com o previsto na Portaria n.º 84/2015, de 20 de março, que regulamenta 

a medida de Promoção de Igualdade de Género no Mercado de Trabalho. 

+info: ATIVAR.PT 

https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medida/estagioemprego/descEstagiosAtivarPT.jsp
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PROGRAMA DE APOIO EM PARCERIA ARTE SEM LIMITES - CRIAÇÃO 

Entidades elegíveis:  Pessoas coletivas de direito privado com sede em Portugal, pessoas singulares com domicílio fiscal em 

Portugal e grupos informais, desde que nomeiem como seu representante uma pessoa singular ou coletiva com domicílio ou 

sede fiscal em Portugal, que aqui exerçam a título predominante atividades profissionais numa ou mais das áreas artísticas – 

artes performativas (circo contemporâneo e artes de rua, dança, música e teatro), artes visuais (arquitetura, artes plásticas, 

design, fotografia e novos media) e cruzamento disciplinar. 

 

Não são elegíveis: (1) fundações privadas ou as fundações públicas de direito privado que tenham outro tipo de financiamento 

continuado, assegurado pelo programa orçamental da área da cultura, bem como as associações exclusivamente constituídas 

por entidades públicas e as empresas do setor público empresarial; (2) entidades beneficiárias de apoio sustentado. De notar que 

(i) as atividades propostas neste concurso não podem ter sido ou vir a ser apresentadas a outros programas de apoio promovidos 

pela DGARTES em 2020; (ii) os projetos e as atividades não podem ser objeto de apoios cumulativos, pelo que a mesma atividade 

ou o mesmo projeto apenas devem constar de uma única candidatura ao presente programa de apoio ou contrato com a 

DGARTES. 

 

Candidaturas até:  12 de novembro (17h00) 

O presente Programa tem como objetivo principal promover a prática profissional de artistas com deficiência e/ou S/surdos, 

enquanto criadores e intérpretes de projetos artísticos. Neste sentido, pretende-se fomentar a diversidade do panorama artístico 

nacional através da abertura de um programa de apoio à criação, que inclua nas suas equipas artísticas profissionais com 

deficiência e/ou S/surdos e que seja um estímulo ao surgimento de projetos liderados por estes artistas. 

Podem ser apoiados projetos e atividades na área das artes performativas, nas quais se incluem o circo contemporâneo e as 

artes de rua, a dança, a música e o teatro; na área das artes visuais que integram a arquitetura, as artes plásticas, design, 

fotografia e novos media e na área de cruzamento disciplinar. Os projetos devem integrar na sua equipa artística, profissional/ais 

com deficiência e/ou S/surdos. 

Os objetivos específicos para cada área artística são os seguintes: 

• Artes performativas: (i) para o circo contemporâneo e artes de rua, fomentar, valorizar e promover a sua prática, 

enquadrada na produção artística contemporânea; (ii) para a dança, a música e o teatro, fomentar, preservar, valorizar 

e promover as respetivas culturas nas suas diversas manifestações. 

• Artes visuais: (i) para a arquitetura, o design e a fotografia, enquanto ato artístico, fomentar, preservar, valorizar e 

promover as respetivas culturas, nas suas diversas manifestações; (ii) para as artes plásticas, fomentar, preservar, 

valorizar e promover as suas diversas manifestações; (iii) para os novos media, fomentar, valorizar e promover projetos 

artísticos que tenham na sua génese o recurso a meios digitais e eletrónicos, nas suas diversas manifestações. 

• Cruzamento disciplinar: fomentar, preservar, valorizar e promover as múltiplas práticas de reflexão, relação e 

intersecção entre disciplinas artísticas ou com outras áreas do conhecimento. 

Não são admitidos projetos que contemplem outras áreas artísticas que não as mencionadas anteriormente, nomeadamente, 

literatura, cinema/audiovisual e ilustração editorial, didática ou publicitária. A inclusão de quaisquer atividades nestas áreas 

implica a não admissão da candidatura. 

Com o presente apoio, visam-se prosseguir os seguintes objetivos: 

1) Prosseguir os objetivos específicos da área artística a que se candidata;  

2) Promover a participação e qualificação das comunidades e dos públicos na cultura em diversos domínios da atividade 

artística e boas práticas de acessibilidade;  

3) Valorizar a dimensão educativa e de sensibilização para a cultura;  

4) Incentivar projetos emergentes e dinamizadores do setor, incluindo o surgimento e aprofundamento de novos modelos 

criativos que permitam o trabalho presencial, virtual ou misto e/ou que criem alternativas à apresentação pública 

presencial das obras artísticas;  
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5) Valorizar a pesquisa e experimentação artísticas como práticas inovadoras do desenvolvimento e do conhecimento. 

O candidato deve optar e justificar, em candidatura, um mínimo de dois objetivos de interesse público cultural previstos no 

número anterior, que considere cumpridos pelo projeto, além da obrigação de justificar o cumprimento dos objetivos da área 

artística pela qual se candidata. 

Os projetos devem inscrever-se predominantemente no domínio da criação, que consiste no processo de elaboração criativa, 

em diferentes fases, que origina o objeto artístico (material ou imaterial) e que pode integrar os seguintes subdomínios:  

(1) Conceção, execução e apresentação de obras;  

(2) Residências artísticas;  

(3) Interpretação de repertório, nomeadamente na área da música. 

Os projetos devem prever obrigatoriamente atividade pública, podendo esta ser em formato presencial, virtual ou misto. 

Os projetos devem ser executados entre 1 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021. 

A dotação financeira disponível é de 900.000€. O montante a atribuir por candidatura corresponde ao valor do apoio 

solicitado, que não poderá ultrapassar o valor máximo de 30.000€. 

+info: PARCERIA ARTE SEM LIMITES - CRIAÇÃO 

 

PROGRAMA DE APOIO EM PARCERIA ARTE SEM LIMITES – ACESSIBILIDADE À OFERTA TURÍSTICA 

Entidades elegíveis:  Pessoas coletivas de direito privado com sede em Portugal, pessoas singulares com domicílio fiscal em 

Portugal e grupos informais, desde que nomeiem como seu representante uma pessoa singular ou coletiva com domicílio ou 

sede fiscal em Portugal, que aqui exerçam a título predominante atividades profissionais numa ou mais das áreas artísticas – 

artes performativas (circo contemporâneo e artes de rua, dança, música e teatro), artes visuais (arquitetura, artes plásticas, 

design, fotografia e novos media) e cruzamento disciplinar. 

 

Não são elegíveis: (1) fundações privadas ou as fundações públicas de direito privado que tenham outro tipo de financiamento 

continuado, assegurado pelo programa orçamental da área da cultura, bem como as associações exclusivamente constituídas 

por entidades públicas e as empresas do setor público empresarial. De notar que (i) as atividades propostas neste concurso não 

podem ter sido ou vir a ser apresentadas a outros programas de apoio promovidos pela DGARTES em 2020; (ii) os projetos e as 

atividades não podem ser objeto de apoios cumulativos, pelo que a mesma atividade ou o mesmo projeto apenas devem constar 

de uma única candidatura ao presente programa de apoio ou contrato com a DGARTES. 

 

Candidaturas até:  12 de novembro (17h00) 

O presente Programa tem como objetivo principal garantir o acesso a pessoas com deficiência e/ou S/surdas à oferta artística 

em diferentes espaços de apresentação. Pretende-se desta forma, promover a inclusão de serviços de acessibilidade, tais como, 

interpretação em Língua Gestual Portuguesa, Audiodescrição, Sessões Descontraídas, entre outros, nas criações desenvolvidas 

pelas entidades artísticas, no sentido de incluir no grupo de públicos a que se dirigem pessoas com necessidades específicas. 

Podem ser apoiados projetos e atividades na área das artes performativas, nas quais se incluem o circo contemporâneo e as 

artes de rua, a dança, a música e o teatro; na área das artes visuais que integram a arquitetura, as artes plásticas, design, 

fotografia e novos media e na área de cruzamento disciplinar.  Os projetos devem inscrever-se no domínio do desenvolvimento 

de públicos, que consiste na captação, sensibilização e qualificação de públicos diversificados, que integrem ações de promoção, 

proximidade e acessibilidade. 

Os apoios a conceder destinam-se a projetos cujas atividades públicas sejam desenvolvidas no território nacional. 

Com o presente apoio, visam-se prosseguir os seguintes objetivos: 

1) Prosseguir os objetivos específicos da área artística a que se candidata;  

2) Promover a participação e qualificação das comunidades e dos públicos na cultura em diversos domínios da atividade 

artística e boas práticas de acessibilidade a pessoas com deficiência, S/surdas ou com outras necessidades específicas; 

3) Fomentar a coesão territorial e corrigir assimetrias de acesso à criação e fruição cultural; 

4) Articular as artes com outras áreas sectoriais; 

5) Promover a inclusão social, a cidadania e a qualidade de vida das populações. 

https://www.dgartes.gov.pt/sites/default/files/aviso_integral_pap2020_artesemlimites_criacao.pdf
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O candidato deve optar e justificar, em candidatura, um mínimo de dois objetivos de interesse público cultural previstos no 

número anterior, que considere cumpridos pelo projeto, além da obrigação de justificar o cumprimento dos objetivos da área 

artística pela qual se candidata. 

Os projetos devem ser executados entre 1 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021. 

A dotação financeira disponível é de 283.679,56€. O montante a atribuir por candidatura corresponde ao valor do apoio 

solicitado, que não poderá ultrapassar o valor máximo de 15.000€. 

Consideram-se apenas abrangidas pelo presente apoio, as seguintes despesas estritamente necessárias à concretização do 

projeto de desenvolvimento de públicos, que deverão ser comprovadas em relatório: 

• Despesas relativas à disponibilização de recursos de acessibilidade às criações/obras, designadamente, intérprete de 

Língua Gestual Portuguesa, audiodescrição, sessões descontraídas;  

• Aquisição ou aluguer de equipamento essencial à prestação dos serviços de acessibilidade, designadamente, cabine e 

auscultadores, no caso de audiodescrição; 

• Despesas relativas a ações de aproximação e sensibilização aos públicos com deficiência ou necessidades específicas. 

+info: PARCERIA ARTE SEM LIMITES - ACESSIBILIDADE À OFERTA TURÍSTICA  

 

 

 

PARES 3.0 

Entidades elegíveis: Instituições particulares de solidariedade social ou entidades legalmente equiparadas (de acordo com a 

Portaria n.º 201-A/2020, de 19 de agosto, que cria o Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais - 3.ª Geração, 

designado por PARES 3.0, e aprova o respetivo Regulamento) 

 

Candidaturas até: 30 de novembro de 2020 

A Portaria n.º 201-A/2020, de 19 de agosto, cria o Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais - 3.ª Geração, 

designado por PARES 3.0, e aprova o respetivo Regulamento. O PARES 3.0 é um instrumento determinante para alargamento da 

capacidade e qualificação das respostas sociais, contribuindo, por essa via, para o bem-estar e a melhoria das condições de vida 

dos cidadãos e das famílias, reforçando a capacidade instalada, permitindo ainda a criação de novos postos de trabalho no âmbito 

da economia social. 

O PARES 3.0 visa apoiar o desenvolvimento, consolidação e reabilitação da rede de equipamentos sociais, promovendo a 

melhoria sustentada das condições e dos níveis de proteção dos cidadãos. 

São elegíveis a seguinte tipologia de projetos: 

• Tipologia 1: projetos que criem novos lugares nas respostas sociais elegíveis 

• Tipologia 2: projetos que visem a realização de obras em estabelecimentos de apoio social que revistam caráter de 

urgência ou quando se verifique a necessidade de adaptação de instalações e/ou substituição de materiais e 

equipamentos, em especial aquelas cujo deficiente funcionamento ponha em causa a segurança, o bem-estar e a 

qualidade dos serviços prestados, sem que se verifique um aumento de capacidade nas respostas sociais elegíveis 

São elegíveis as seguintes respostas sociais: Estrutura Residencial para Pessoas Idosas; Estrutura Residencial para Pessoas Idosas; 

Centro de Dia, Centro de Atividades Ocupacionais; Lar Residencial; Residência Autónoma. 

Constitui condição de elegibilidade e de acesso o cumprimento das condições específicas relativas à organização, instalação e 

funcionamento de cada tipologia de resposta, nos termos dos normativos em vigor. 

Nos projetos de respostas sociais para pessoas idosas, constitui condição de elegibilidade a evidência da adoção de medidas para 

promoção do envelhecimento ativo e saudável. 

A dotação orçamental é de 110.000.000€. 

 

O custo padrão de construção por utente (os valores incluem despesas relativas à construção, assim como arranjos exteriores, 

equipamento eletromecânico e fixo) de cada resposta social elegível, para determinação do investimento máximo elegível de 

referência relativo às infraestruturas é:  

https://www.dgartes.gov.pt/sites/default/files/aviso_integral_pap2020_artesemlimites_acessibilidade.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/140631220


 

 

 

14 

• Estrutura Residencial para Pessoas Idosas: 32.450€ 

• Serviço de Apoio Domiciliário: 1.600€, exceto quando associado a outra resposta social elegível, situação em que o valor 

de referência é de 800€ 

• Centro de Dia: 11.350€ 

• Centro de Atividades Ocupacionais: 22.500€ 

• Lar Residencial: 35.550€ 

• Residência Autónoma: 35.550€ 

 

As percentagens previstas para determinação do investimento máximo elegível são as seguintes: 

• Aquisição de equipamento móvel: Estrutura Residencial para Pessoas Idosas: 10%; Serviço de Apoio Domiciliário: 6%; 

Centro de Dia: 6%; Centro de Atividades Ocupacionais: 14%; Lar Residencial: 10%; Residência Autónoma: 6%; 

• Aquisição de serviços para elaboração dos projetos de arquitetura e das especialidades, coordenação do projeto e 

coordenação de segurança e saúde em fase de projeto: 5%; 

• Aquisição de serviços de fiscalização e de coordenação de segurança e saúde durante a execução da obra: 5%. 

Ainda de relevar: 

• O coeficiente de simultaneidade aplicado ao custo padrão de construção por utente, nas situações em que o projeto 

inclua mais de uma resposta social, elegível ou não elegível, previsto no n.º 8.4.4 do Regulamento do PARES 3.0, 

corresponde a 0,9.  

• O coeficiente de simultaneidade não se aplica sobre o custo padrão de construção das respostas elegíveis, nas situações 

em que esteja apenas associada à resposta social de Serviço de Apoio Domiciliário. 

Em sede de hierarquização e seleção das candidaturas, são prioritárias: 

• As candidaturas que, à data da sua formalização, tenham projetos aprovados pela câmara municipal competente, 

comprovado através da apresentação do alvará de licença ou autorização de construção, emitido pela autarquia, nos 

termos do disposto no RJUE;  

• Constituem um 2.º grupo de prioridade as candidaturas que, à data da sua formalização, sejam instruídas com certidão 

comprovativa passada pela autarquia, que ateste a conformidade da instrução do processo de comunicação prévia ou 

o comprovativo do pagamento das taxas deste processo, nos termos do disposto no RJUE. 

 

A formalização da candidatura é feita através de formulário próprio a disponibilizar no site do Instituto da Segurança Social, I. P. 

(ISS, I. P.), acompanhado dos seguintes documentos:  

• Estudo prévio, ou elementos de fase posterior do projeto de arquitetura, que deve ser instruído com peças escritas e 

desenhadas de forma a possibilitar a fácil apreciação das soluções propostas e seu confronto com as exigências do 

programa funcional, com a apresentação dos seguintes elementos:   

a) Memória descritiva e justificativa, incluindo capítulos respeitantes a cada um dos objetivos relevantes do 

estudo prévio; 

b) Elementos gráficos, sob a forma de plantas, alçados e cortes longitudinais e transversais abrangendo o núcleo 

edificado e o terreno, com indicação do perfil existente e o proposto, bem como das cotas dos diversos pisos 

e pavimento exterior envolvente, em escala apropriada, que explicitem a implantação do edifício, a sua 

integração urbana, os acessos, as necessidades em termos de infraestruturas, bem como a organização interna 

dos espaços, a interdependência de áreas e volumes, a compartimentação genérica e os sistemas de 

circulação;  

c) Estimativa do custo da obra e prazo de execução. 

• Informação prévia sobre viabilidade de construção ou aprovação do projeto técnico pela autarquia, conforme a fase do 

projeto apresentado pela entidade concorrente em sede de formalização de candidatura.  

• Documento comprovativo da titularidade ou propriedade do terreno ou do edifício ou fração a intervencionar, por parte 

da entidade promotora, conforme previsto nos n.os 11.1.4, 11.1.5 e 11.1.6 do Regulamento do PARES 3.0 (ver tabela 

do Regulamento - Formalização e instrução da candidatura). 

• Documentos comprovativos da capacidade financeira para suportar o financiamento privado, conforme plano de 

investimento inscrito em formulário de candidatura. 

+info: Despacho n.º 9952/2020 – Aviso de abertura 

https://dre.pt/application/conteudo/145438892
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3. OPORTUNIDADES QUE SE MANTÊM ABERTAS 

(organizadas por data de encerramento) 

 

EMPRESAS / SETOR PRIVADO 

MEDIDA/PROGRAMA DATA DE ENCERRAMENTO MAIS INFORMAÇÕES 

PO CH: Redução do abandono escolar - Cursos 

Educação e Formação de Jovens (CEF) 
9 de novembro de 2020 POCH-66-2020-07 

PO CH: Ensino profissional para jovens - Cursos 

Profissionais 
9 de novembro de 2020 POCH-71-2020-05 

PDR 2020: Operação 8.1.1 - Florestação de Terras 

Agrícolas e não Agrícolas (3º Anúncio) 

13 de novembro de 2020 

(17h) (prorrogado) 

Anúncio 03/8.1.1/2020 |  Anúncio 

03/8.1.1/2020 - Prorrogação | OTE Nº 

119/2020 

Centro 2020: +CO3SO Empreendedorismo Social – 

GAL Adiber; Pro Raia; Raia histórica / Castelos do 

Côa 

2ª fase: Até 16 de novembro 

de 2020 (17h59m59s) 

ADIBER: CENTRO-40-2020-69 

PRO RAIA: CENTRO-40-2020-65 

RAIA HISTORICA: CENTRO-40-2020-56 

Fundo Ambiental: Incentivo pela introdução no 

consumo de veículos de baixas emissões (2020) 
30 de novembro de 2020 

Despacho n.º 3169/2020 

Questões frequentes VBE 2020 

FFP: Apoio ao equipamento das equipas – Brigadas 

de sapadores florestais 2020 

30 de novembro de 2020 

(prorrogado) 

https://tinyurl.com/y7h5bt2p  

Lista das equipas de sapadores florestais 

EEA 

Grants: 

Programa 

Cidadãos 

Ativ@s 

Eixo 1 – Fortalecer a cultura 

democrática e a consciência cívica 

11 de dezembro de 2020, às 

12h (hora de Portugal 

Continental) 

Aviso de Concurso 

#08 – Grandes 

Projetos Regulamento 

https://gulbenkian

.pt/cidadaos-

ativos/  

https://www.eeagr

ants.gov.pt/pt/pro

gramas/programa-

cidadao-ativ-

s/concursos/ 

Eixo 2 – Apoiar e Defender os 

Direitos Humanos 

9 de dezembro de 2020, às 

12h (hora de Portugal 

Continental) 

Aviso de Concurso 

#09 – Grandes 

Projetos 

Eixo 3 – Empoderar os Grupos 

Vulneráveis 

4 de dezembro de 2020, às 

12h (hora de Portugal 

Continental) 

Aviso de Concurso 

#10 – Grandes 

Projetos 

Eixo 4 – Reforçar a Capacidade e 

Sustentabilidade da Sociedade Civil 

10 de dezembro de 2020, às 

12h (hora de Portugal 

Continental) 

Aviso de Concurso 

#11 – Projetos 

Institucionais 

Centro 2020: Contração de recursos humanos 

altamente qualificados – empresas localizadas nos 

territórios do interior 

15 de dezembro de 2020  Aviso nº Centro-59-2020‐05 

Compete 2020: SI ID&T - Projetos de I&D em 

Copromoção para Territórios do Interior (+CO3SO 

Conhecimento e +CO3SO Digital) 

Fase 4: 29 de dezembro de 

2020 
Aviso N.º 13/SI/2020 (SI-47-2020-13) 

PDR 2020: Operação 8.1.3 - Prevenção da Floresta 

contra Agentes Bióticos e Abióticos (5º Anúncio) 

30 de dezembro de 2020 

(17h) (prorrogado) 

Anúncio 05/8.1.3/2020 | Anúncio 

05/8.1.3/2020 – 2ª Prorrogação | OTE Nº 

120/2020 | Anexo I: Áreas prioritárias no 

âmbito do controlo de invasoras lenhosas 

PDR 2020: Operação 8.1.4 - Restabelecimento da 

floresta afetada por agentes bióticos e abióticos ou 

por acontecimentos catastróficos (17º Anúncio) 

30 de dezembro de 2020 

(17h) (prorrogado) 

Anúncio 17/8.1.4/2020 | Anúncio 

17/8.1.4/2020 – 2ª Prorrogação | Anexo I: 

Área ardida por freguesias | 2003-2009 | 

Anexo II: Área ardida por freguesias | 

2010-2019 | OTE nº 121/2020 

POCI: SI: Projetos autónomos de formação 
30 de dezembro de 2020 

(19h) 
Aviso n.º 10/SI/2020 

POCI: Sistemas de Incentivos: Inovação produtiva – 

territórios de baixa densidade 

31 de dezembro de 2020 

(19h) (prorrogado) 
Aviso n.º 08/SI/2020 

POCI: SI Proteção de Direitos da Propriedade 

Industrial - Projetos Individuais 
31 de dezembro de 2020 Aviso Nº 17/SI/2015 

EEA Grants: Fundo de Relações Bilaterais 
31 de dezembro de 2020 

(17h) 
Aviso de abertura de concurso FBR #1 

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b7d24c2d-9a46-416b-8c4e-995c400141ac
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=a99846a0-8deb-4100-a629-0fcb85355787
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2425/36357/version/1/file/Anuncio_811_03_VFF.PDF
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.1-Florestacao-de-Terras-Agricolas-e-nao-Agricolas
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2425/36359/version/4/file/Anuncio_811_003_2020_prorroga%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2425/36359/version/4/file/Anuncio_811_003_2020_prorroga%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2448/36524/version/1/file/OTE_119_2020_811_003.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2448/36524/version/1/file/OTE_119_2020_811_003.pdf
http://www.centro.portugal2020.pt/Concursos/CENTRO-40-2020-69.zip?versao=0
http://www.centro.portugal2020.pt/Concursos/CENTRO-40-2020-65.zip?versao=0
http://www.centro.portugal2020.pt/Concursos/CENTRO-40-2020-56.zip?versao=0
https://www.fundoambiental.pt/Ficheiros/despacho-n-3169-2020-regulamento-de-atribuicao-do-incentivo-pela-introducao-no-consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes-2020.aspx
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2020/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/incentivo-pela-introducao-no-consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes-2020/questoes-frequentes-vbe-2020.aspx
https://tinyurl.com/y7h5bt2p
http://www2.icnf.pt/portal/florestas/dfci/sapflo/resource/doc/esf/listas/EquipasOperacionais-Brigadas-14ago18-ENTIDADE.pdf
https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/sites/42/2020/08/10001159/Aviso-de-Concurso-08_Grandes-Projetos.pdf
https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/sites/42/2020/08/10001159/Aviso-de-Concurso-08_Grandes-Projetos.pdf
https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/sites/42/2020/08/10001159/Aviso-de-Concurso-08_Grandes-Projetos.pdf
https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/sites/42/2020/08/10001052/Regulamento-do-Programa_2020.pdf
https://gulbenkian.pt/cidadaos-ativos/
https://gulbenkian.pt/cidadaos-ativos/
https://gulbenkian.pt/cidadaos-ativos/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/programa-cidadao-ativ-s/concursos/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/programa-cidadao-ativ-s/concursos/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/programa-cidadao-ativ-s/concursos/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/programa-cidadao-ativ-s/concursos/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/programa-cidadao-ativ-s/concursos/
https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/sites/42/2020/08/10005524/Aviso-de-Concurso-09_Grandes-Projetos.pdf
https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/sites/42/2020/08/10005524/Aviso-de-Concurso-09_Grandes-Projetos.pdf
https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/sites/42/2020/08/10005524/Aviso-de-Concurso-09_Grandes-Projetos.pdf
https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/sites/42/2020/08/10011514/Aviso-de-Concurso-10_Grandes-Projetos.pdf
https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/sites/42/2020/08/10011514/Aviso-de-Concurso-10_Grandes-Projetos.pdf
https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/sites/42/2020/08/10011514/Aviso-de-Concurso-10_Grandes-Projetos.pdf
file:///C:/Users/veronicasilva/Desktop/Boletins/novembro/Aviso%20de%20Concurso%2311%20–%20Projetos%20Institucionais
file:///C:/Users/veronicasilva/Desktop/Boletins/novembro/Aviso%20de%20Concurso%2311%20–%20Projetos%20Institucionais
file:///C:/Users/veronicasilva/Desktop/Boletins/novembro/Aviso%20de%20Concurso%2311%20–%20Projetos%20Institucionais
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=217e6444-842b-46b1-a754-14a77d90a8e9
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_13-SI-2020
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2423/36315/version/4/file/Anuncio_813_05_VFF.PDF
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2423/36323/version/10/file/Anuncio_813_005_2020_prorroga%C3%A7%C3%A3o2.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2423/36323/version/10/file/Anuncio_813_005_2020_prorroga%C3%A7%C3%A3o2.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2450/36548/version/1/file/OTE_120_2020_813_005.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2450/36548/version/1/file/OTE_120_2020_813_005.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2423/36317/version/7/file/AnexoI_Listagem_especies_invasoras+lenhosas.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2423/36317/version/7/file/AnexoI_Listagem_especies_invasoras+lenhosas.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36336/version/1/file/Anuncio_814_17_VFF.PDF
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36346/version/6/file/Anuncio_814_017_2020_prorroga%C3%A7%C3%A3o3.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36346/version/6/file/Anuncio_814_017_2020_prorroga%C3%A7%C3%A3o3.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36338/version/1/file/AnexoI_AreaArdida_Freguesia_2003_2009_PDR2020.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36338/version/1/file/AnexoI_AreaArdida_Freguesia_2003_2009_PDR2020.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36340/version/1/file/AnexoII_AreaArdida_Freguesia_2010_2019_PDR2020.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36340/version/1/file/AnexoII_AreaArdida_Freguesia_2010_2019_PDR2020.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36340/version/1/file/AnexoII_AreaArdida_Freguesia_2010_2019_PDR2020.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2451/36560/version/1/file/OTE_121_2020_814_017.pdf
https://tinyurl.com/yytjbxpj
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_08-SI-2020
https://www.compete2020.gov.pt/concursos/detalhe/AAC-17-SI-2015
https://www.eeagrants.gov.pt/media/1366/fbr-open-call1-pt.pdf
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PEES: Linha de Apoio à Economia COVID-19: Micro 

e Pequenas Empresas 
31 de dezembro de 2020 

https://tinyurl.com/y22qx873 | Linha de 

Apoio à Economia COVID-19: Micro e 

Pequenas Empresas  

IFAP: Regime de apoio associado - Prémios Animais 

(intenção de candidatura 2021) 
31 de dezembro de 2020 

Regime de apoio associado – Prémio 

animais 

Portugal Ventures: Call Tourism 8 de janeiro de 2021 Call Tourism 

IFAP: VITIS – Campanha 2020/2021 - Pedidos de 

pagamento adiantado 
30 de junho de 2021 VITIS – Campanha 2020/2021 

Fundo Ambiental: Programa de Apoio a Edifícios 

Mais Sustentáveis 

31 de dezembro de 2021 (ou 

até esgotar a dotação 

prevista) 

Regulamento de atribuição de incentivos - 

Programa de Apoio a Edifícios Mais 

Sustentáveis | Manual de apoio ao 

preenchimento do formulário | Questões 

frequentes 

POISE: Títulos de Impacto Social 

Sem data definida (aberto 

em contínuo até esgotar 

dotação) 

Aviso n.º POISE-39-2018-08 

IPDJ: Programa de Voluntariado Jovem – Agora Nós 

Curta Duração: até 30 ou 40 

dias antes do início previsto, 

de acordo com o número de 

participantes | 

Longa Duração: até 40 ou 50 

dias antes do início previsto, 

de acordo com o número de 

participantes (até 100 e mais 

de 100) 

https://programas.juventude.gov.pt/agora-

nos 

Portaria nº 242/2013, de 2 de agosto – Cria 

o Programa Agora Nós com os objetivos de 

promover e estimular a prática de 

voluntariado, como meio de aquisição de 

competências e aprova o respetivo 

Regulamento 

Programa Equipamentos Urbanos de Utilização 

Coletiva 
Trimestral https://goo.gl/vq0r6o 

PEES: Emprego Interior MAIS Não definido 

https://tinyurl.com/y3hrzzch | Ficha- 

síntese | FAQ | Portaria n.º 174/2020 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 

16/2020 

PEES: Apoio extraordinário à retoma progressiva Não definido Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho 

PEES: Medidas fiscais de apoio às micro, PME no 

quadro da resposta ao novo coronavírus SARS-COV-

2 e à doença COVID-19 

Não definido Lei n.º 29/2020, de 31 de julho 

PEES: Medida excecional relativa às 

comparticipações financeiras da segurança social 
Não definido Portaria n.º 160/2020, de 26 de julho 

PEES: Incentivo extraordinário à normalização da 

atividade empresarial 
Não definido 

https://tinyurl.com/y46ra8h8  

Portaria n.º 170-A/2020, de 13 de julho 

Aviso de abertura de candidaturas 

PEES: Plano extraordinário de formação – COVID-19 Não definido 
https://tinyurl.com/y4czod36 | 

Regulamento 

PEES: Apoio extraordinário – manutenção de 

contratos de trabalho – formação 
Não definido 

https://tinyurl.com/y652ckgj | 

Regulamento 

IFAP: Programa Apícola Nacional (2020-2022) Não definido 
https://www.ifap.pt/pan-regras | 

https://tinyurl.com/y839c6ag 

Turismo Fundos: Call 202020 Não definido Call 202020  

POCI: Registo de Pedido de Auxílio - SI 

Empreendedorismo Qualificado e Criativo e SI 

Inovação Produtiva 

Não definido 

Aviso N.º 16/SI/2018 (Inovação Produtiva) 

Aviso Nº 17/SI/2018 (Empreendedorismo 

Qualificado) 

IPDJ: Programa Cuida-te+ Não definido 
Programa Cuida + | Portaria 

n.º258/2019 

Turismo de Portugal: Incentivo a Grandes Eventos 

Internacionais através do Fundo de Apoio ao 

Turismo e ao Cinema 

Não definido Portaria nº196/2018 

https://tinyurl.com/y22qx873
https://www.spgm.pt/fotos/produtos_documentos/20200730_documento_divulgacao_linha_apoio_economia_covid_19_mpe_9667645825f29469dba8cd.pdf
https://www.spgm.pt/fotos/produtos_documentos/20200730_documento_divulgacao_linha_apoio_economia_covid_19_mpe_9667645825f29469dba8cd.pdf
https://www.spgm.pt/fotos/produtos_documentos/20200730_documento_divulgacao_linha_apoio_economia_covid_19_mpe_9667645825f29469dba8cd.pdf
https://www.ifap.pt/noticia?assetId=19215995
https://www.ifap.pt/noticia?assetId=19215995
https://www.portugalventures.pt/calls/call-tourism/
https://www.ifap.pt/noticia?assetId=18997128
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/regulamento-edificios-sustentaveis-pdf
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/regulamento-edificios-sustentaveis-pdf
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/regulamento-edificios-sustentaveis-pdf
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/manual-utilizador-edificios-sustentaveis-pdf
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/manual-utilizador-edificios-sustentaveis-pdf
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/perguntas-frequentes-edificios-sustentaveis-pdf
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/perguntas-frequentes-edificios-sustentaveis-pdf
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=9c325f1e-22e8-469d-ad29-7de5bbafde1e
https://programas.juventude.gov.pt/agora-nos
https://programas.juventude.gov.pt/agora-nos
https://dre.pt/pesquisa/-/search/498539/details/maximized
https://goo.gl/Vq0r6o
https://tinyurl.com/y3hrzzch
https://www.iefp.pt/documents/10181/4287418/Ficha+Sintese+Emprego+Interior+MAIS+%28V.2+18-08-2020%29.pdf
https://www.iefp.pt/documents/10181/4287418/Ficha+Sintese+Emprego+Interior+MAIS+%28V.2+18-08-2020%29.pdf
https://www.iefp.pt/documents/10181/4287418/FAQ+Emprego+Interior+MAIS+V1.pdf
https://dre.pt/application/file/a/138219279
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130776791/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130776791/details/normal?l=1
https://dre.pt/pesquisa/-/search/139209038/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/139209028/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/136675189/details/maximized
https://tinyurl.com/y46ra8h8
https://dre.pt/application/file/a/137808868
https://www.iefp.pt/documents/10181/9833249/Incentivo_aviso+de+abertura_03-08-2020/c883be51-ff88-4861-9e7a-02ade12a18e0
https://tinyurl.com/y4czod36
https://www.iefp.pt/documents/10181/9837694/2020-04-15_Regulamento-COVID-19_Med+2.pdf
https://tinyurl.com/y652ckgj
https://www.iefp.pt/documents/10181/9837689/2020_04_15-Regulamento+Medida+1.pdf
https://www.iefp.pt/documents/10181/9837689/2020_04_15-Regulamento+Medida+1.pdf
https://www.ifap.pt/pan-regras
https://tinyurl.com/y839c6ag
https://www.turismofundos.pt/2020/06/04/call-202020/
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=8c2ebcc2-cb90-4283-82d9-da3abdce0247
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=a3b1dfa6-ecbf-4115-bd22-65e457c57157
https://programas.juventude.gov.pt/cuidate
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124044598/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124044598/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/conteudo/115645079
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IFRRU 2020: Instrumento Financeiro para a 

Reabilitação e Revitalização Urbanas 
Não definido 

https://ifrru.ihru.pt/  

Aviso de abertura de candidaturas 

Programa Casa Eficiente 2020 Não definido https://casaeficiente2020.pt/ 

Linha de Apoio ao Desenvolvimento de Negócio 

2018: ADN Start Up 
Não definido Linha ADN Startup 

PME Investimentos: Fundo de Co-investimento 

200M 
Não definido www.200m.pt/ 

Turismo de Portugal: Linha de Crédito com Garantia 

Mútua – Capitalizar Turismo 2018/2019 
Não definido 

Ficha informativa | Linha de Crédito 

capitalizar turismo 

Linha de Crédito para a descarbonização e 

economia circular 
Não definido https://tinyurl.com/y62erhnx 

Linha de Crédito Fundo para a Inovação Social - FIS Não definido https://tinyurl.com/y5nldmgc 

 

 

SETOR PÚBLICO 

AVISO DATA DE ENCERRAMENTO LINK 

PDR 2020: Operação 8.1.1 - Florestação de Terras 

Agrícolas e não Agrícolas (3º Anúncio) 

13 de novembro de 2020 

(17h) (prorrogado) 

Anúncio 03/8.1.1/2020 |  Anúncio 

03/8.1.1/2020 - Prorrogação | OTE Nº 

119/2020 

Centro 2020: Sistema de apoio à transformação 

digital da Administração Pública relativo ao sistema 

de informação cadastral simplificado 

16 de novembro de 2020 

(18h) 
Aviso CENTRO-62-2020-10 

FFP: Apoio ao equipamento das equipas – brigadas 

de sapadores florestais 2020 

30 de novembro de 2020 

(prorrogado) 

https://tinyurl.com/y7h5bt2p  

Lista das equipas de sapadores florestais 

Portugal 2020/ Centro 2020: Operações de 

acolhimento empresarial 

15 de dezembro de 2020 

(18h) 
Aviso n.º CENTRO-53-2020-08 

PO SEUR: Mapeamento e avaliação dos 

ecossistemas e dos seus serviços (MAES) de 

Portugal Continental  

18 de dezembro de 2020 

(18h) (prorrogado) 
Aviso POSEUR-15-2020-11 

Portugal 2020/ Centro 2020: Operações 

enquadradas nos PAMUS validados no âmbito da PI 

4.5 para centros urbanos complementares 

Fase 9: 29 de dezembro de 

2020 de 2020 (prorrogado) 
Aviso CENTRO-06-2018-20 

Portugal 2020 / Centro 2020: Operações 

enquadradas em PAMUS – ações de cariz 

intermunicipal 

29 de dezembro de 2020 

(17:59:59) (prorrogado) 
Aviso n.º CENTRO‐06‐2020‐01 

PDR 2020: Operação 8.1.3 - Prevenção da Floresta 

contra Agentes Bióticos e Abióticos (5º Anúncio) 

30 de dezembro de 2020 

(17h) (prorrogado) 

Anúncio 05/8.1.3/2020 | Anúncio 

05/8.1.3/2020 – 2ª Prorrogação | OTE Nº 

120/2020 | Anexo I: Áreas prioritárias no 

âmbito do controlo de invasoras lenhosas 

PDR 2020: Operação 8.1.4 - Restabelecimento da 

floresta afetada por agentes bióticos e abióticos ou 

por acontecimentos catastróficos (17º Anúncio) 

30 de dezembro de 2020 

(17h) (prorrogado) 

Anúncio 17/8.1.4/2020 | Anúncio 

17/8.1.4/2020 – 2ª Prorrogação 

Anexo I: Área ardida por freguesias | 2003-

2009 

 Anexo II: Área ardida por freguesias | 2010-

2019  | OTE nº 121/2020 

EEA Grants: Fundo de Relações Bilaterais 
31 de dezembro de 2020 (17h 

GMT) 

Aviso de abertura de concurso FBR #1 

https://tinyurl.com/y2m3e9or 

IPDJ: Programa de Voluntariado Jovem – Agora Nós 

Curta Duração: até 30 ou 40 

dias antes do início previsto, 

de acordo com o número de 

participantes | 

Longa Duração: até 40 ou 50 

dias antes do início previsto, 

de acordo com o número de 

https://programas.juventude.gov.pt/agora-

nos 

Portaria nº 242/2013, de 2 de agosto – Cria 

o Programa Agora Nós com os objetivos de 

promover e estimular a prática de 

voluntariado, como meio de aquisição de 

competências e aprova o respetivo 

Regulamento 

https://ifrru.ihru.pt/
https://ifrru.ihru.pt/documents/20126/35925/Aviso-de-abertura.pdf/dca31007-f6dc-d54f-d12d-879e01fbc74f?t=1554808797431
https://casaeficiente2020.pt/
http://www.spgm.pt/pt/catalogo/detalhes_produto.php?id=257
http://www.200m.pt/
https://www.spgm.pt/fotos/produtos_documentos/capitalizar_turismo_2018_2019_documento_divulgacao_6637665935c7944b03b62f.pdf
https://www.spgm.pt/pt/catalogo/linha-capitalizar-turismo-2018-2019/
https://www.spgm.pt/pt/catalogo/linha-capitalizar-turismo-2018-2019/
https://tinyurl.com/y62erhnx
https://tinyurl.com/y5nldmgc
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2425/36357/version/1/file/Anuncio_811_03_VFF.PDF
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.1-Florestacao-de-Terras-Agricolas-e-nao-Agricolas
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2425/36359/version/4/file/Anuncio_811_003_2020_prorroga%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2425/36359/version/4/file/Anuncio_811_003_2020_prorroga%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2448/36524/version/1/file/OTE_119_2020_811_003.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2448/36524/version/1/file/OTE_119_2020_811_003.pdf
http://centro.portugal2020.pt/Concursos/CENTRO-62-2020-10.zip?versao=6
https://tinyurl.com/y7h5bt2p
http://www2.icnf.pt/portal/florestas/dfci/sapflo/resource/doc/esf/listas/EquipasOperacionais-Brigadas-14ago18-ENTIDADE.pdf
http://centro.portugal2020.pt/Concursos/CENTRO-53-2020-08.zip?versao=5
https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/poseur-15-2020-11-mapeamento-e-avalia%C3%A7%C3%A3o-dos-ecossistemas-e-dos-seus-servi%C3%A7os-maes-de-portugal-continental-2%C2%BA-aviso/
http://centro.portugal2020.pt/Concursos/CENTRO-06-2018-20.zip?versao=7
http://centro.portugal2020.pt/Concursos/CENTRO-06-2020-01.zip?versao=4
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2423/36315/version/4/file/Anuncio_813_05_VFF.PDF
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2423/36323/version/10/file/Anuncio_813_005_2020_prorroga%C3%A7%C3%A3o2.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2423/36323/version/10/file/Anuncio_813_005_2020_prorroga%C3%A7%C3%A3o2.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2450/36548/version/1/file/OTE_120_2020_813_005.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2450/36548/version/1/file/OTE_120_2020_813_005.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2423/36317/version/7/file/AnexoI_Listagem_especies_invasoras+lenhosas.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2423/36317/version/7/file/AnexoI_Listagem_especies_invasoras+lenhosas.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36336/version/1/file/Anuncio_814_17_VFF.PDF
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36346/version/6/file/Anuncio_814_017_2020_prorroga%C3%A7%C3%A3o3.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36346/version/6/file/Anuncio_814_017_2020_prorroga%C3%A7%C3%A3o3.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36338/version/1/file/AnexoI_AreaArdida_Freguesia_2003_2009_PDR2020.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36338/version/1/file/AnexoI_AreaArdida_Freguesia_2003_2009_PDR2020.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36340/version/1/file/AnexoII_AreaArdida_Freguesia_2010_2019_PDR2020.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2424/36340/version/1/file/AnexoII_AreaArdida_Freguesia_2010_2019_PDR2020.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2451/36560/version/1/file/OTE_121_2020_814_017.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/1366/fbr-open-call1-pt.pdf
https://tinyurl.com/y2m3e9or
https://programas.juventude.gov.pt/agora-nos
https://programas.juventude.gov.pt/agora-nos
https://dre.pt/pesquisa/-/search/498539/details/maximized
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participantes (até 100 e mais 

de 100) 

IFRRU 2020 Não definido 
https://ifrru.ihru.pt/  

Aviso de abertura de candidaturas 

Linha BEI PT 2020 – autarquias (2018) Não definido 

goo.gl/HWDFVr 

Despacho n.º 6200/2018, determina as 

condições de utilização da 1ª parcela do 

empréstimo quadro contratado entre a 

República Portuguesa e o BEI 

Despacho n.º 6323-A/2018 , regulamento 

que define os procedimentos relativos à 

implementação da linha de crédito 

financiada pelo Empréstimo Quadro (EQ) 

contratado entre a República Portuguesa e 

o BEI, destinada a acelerar a execução das 

operações de investimento autárquico 

aprovadas nos PO do Portugal 2020 (FEDER 

e FC) 

Despacho n.º 9350/2019 - Primeira 

alteração do Regulamento de 

Implementação da Linha BEI PT2020 - 

Autarquias 

Turismo de Portugal: Incentivo a grandes eventos 

internacionais através do fundo de apoio ao 

turismo e ao cinema 

Não definido Portaria n.º 196/2018, de 5 de julho  

IPDJ: Programa Cuida-te+ Não definido 
https://tinyurl.com/yxk2aukj 

Portaria n.º 655/2008, de 25 de julho 

Programa Casa Eficiente 2020 Não definido https://casaeficiente2020.pt/ 
 

 

https://ifrru.ihru.pt/
https://ifrru.ihru.pt/documents/20126/35925/Aviso-de-abertura.pdf/dca31007-f6dc-d54f-d12d-879e01fbc74f?t=1554808797431
https://goo.gl/HWDFVr
https://dre.pt/home/-/dre/115566670/details/maximized
https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/noticias/despacho6323a_2018.pdf
https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/noticias/despacho9350_2019.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/115645079
https://tinyurl.com/yxk2aukj
https://dre.pt/application/conteudo/454565
https://casaeficiente2020.pt/
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4. DOCUMENTOS E PUBLICAÇÕES RELEVANTES 

 

Análise preliminar da Comissão Europeia sobre a visão a longo prazo para as zonas rurais 

O Research4Committees, do Parlamento Europeu, publicou o estudo "A próxima Comunicação da Comissão sobre a visão a 

longo prazo para as zonas rurais" (The upcoming Commission’s Communication on the long-term vision for rural areas), que 

fornece uma análise preliminar da próxima comunicação da Comissão sobre uma visão a longo prazo para as zonas rurais. 

Apresenta ainda as principais características da comunicação e as suas implicações para a PAC, faz um balanço dos 

instrumentos políticos atuais e futuros da UE para apoiar as zonas rurais e fornece material de apoio sobre os desafios 

económicos, demográficos, sociais e espaciais com que estas se deparam. 

+info: Commission’s Communication 

 

Plano de Recuperação e Resiliência – Recuperar Portugal 2021-2026 (Plano Preliminar) 

No passado dia 15 de outubro de 2020 foi entregue, à Comissão Europeia, a versão preliminar do 

Plano de Recuperação e Resiliência – Recuperar Portugal 2021-2026. 

O Plano de Recuperação e Resiliência estrutura-se em três dimensões – a resiliência, a transição 

climática e a transição digital - que por sua vez se desenvolvem em nove roteiros para a retoma do 

crescimento sustentável e inclusivo, são eles:  

• A dimensão da Resiliência prevê três roteiros – vulnerabilidades sociais; potencial produtivo 

e emprego; competitividade e coesão territorial – os quais se estruturam em 9 componentes 

(Serviço Nacional de Saúde (SNS); Habitação; Respostas Sociais; Programa de Eliminação de 

Bolsas de Pobreza; Investimento e Inovação; Qualificações e Competências; Infraestruturas; 

Floresta; Gestão Hídrica) concretizadas através de um conjunto de 16 reformas, que 

enquadram os investimentos a realizar. 

• A dimensão da Transição Climática prevê três roteiros – mobilidade sustentável; descarbonização e bioeconomia; e 

eficiência energética e renováveis – os quais se estruturam em torno de 5 componentes (mobilidade sustentável; 

descarbonização da indústria; bioeconomia; eficiência energética em edifícios; hidrogénio e renováveis) componentes 

concretizadas através de um conjunto de 5 reformas. 

• A dimensão da Transição Digital prevê três roteiros – escola digital; empresas 4.0; administração pública digital – 

estruturados em torno de 3 componentes, uma para cada roteiro e assumindo a sua designação. Estas componentes 

são concretizadas através de um conjunto de 10 reformas. 

+info: Plano de Recuperação e Resiliência – Plano preliminar | Apresentação 

 

Semana Europeia das Regiões e Cidades 2020 – comunicações disponíveis 

Ao longo de 3 semanas, entre os dias 5 e 22 de outubro, decorreu num formato online, a Semana Europeia das Regiões e Cidades 

2020 (European Week of Regions and Cities 2020) que contou com mais de 500 comunicações. 

Cada semana centrou-se numa temática específica – Cidadania e empoderamento; Coesão e cooperação; Europa Verde – com 

oradores e especialistas das mais diversas áreas. 

Para consultar o material das comunicações realizadas, aceda ao website do evento aqui. 

 

 

 

 

 

http://www.rederural.gov.pt/centro-de-recursos/send/17-politicas-da-ue/1862-the-upcoming-commission-s-communication-on-the-long-term-vision-for-rural-areas
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDAzNgMAAfd%2fsQUAAAA%3d
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDAzNgUAu6Z2KAUAAAA%3d
https://euregionsweek2020-video.eu/
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Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço 

A “Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço” é um instrumento que complementa e 

reforça as ações que, em termos de desafios demográficos e de desenvolvimento territorial, estão 

a ser implementadas por Portugal e Espanha, como a Estratégia para a Coesão Territorial e o 

Programa Valorização do Interior em Portugal, e a Estratégia Nacional frente ao Desafio 

Demográfico em Espanha. Assumindo uma importância fundamental para o desenvolvimento da 

cooperação entre Portugal e Espanha, marca o início de um processo a longo prazo, que permitirá 

a aplicação, acompanhamento e avaliação das suas medidas; e inaugura um processo de cooperação 

qualitativamente inovador entre os dois países. 

A Estratégia constitui uma ferramenta flexível, que estabelece como Objetivos Estratégicos:  

• Garantir a igualdade de oportunidades e o livre exercício dos direitos de cidadania no 

quadro do desenvolvimento desta Estratégia. 

• Garantir a provisão adequada de serviços básicos a todas as pessoas, adaptada às características do território, e 

aproveitando recursos de ambos os lados da fronteira. 

• Eliminar barreiras e custos do contexto, facilitando a interação transfronteiriça e reforçando as dinâmicas de 

cooperação. 

• Promover a atratividade dos territórios de fronteira, fomentando o desenvolvimento de novas atividades económicas 

e de novas iniciativas empresariais. 

• Favorecer a fixação de população nas áreas transfronteiriças, facilitando a instalação de pessoas, quer para residência 

habitual, quer temporária, apostando em novas formas de integração e vinculação que gerem dinamismo no território. 

Visando os objetivos estratégicos propostos, as ações integradas na Estratégia abarcam cinco áreas ou objetivos temáticos: 

i. Mobilidade transfronteiriça e eliminação dos custos de contexto. 

ii. Infraestruturas, físicas e digitais, e conectividade territorial: vias de comunicação, internet e rede móvel.  

iii. Gestão conjunta de serviços básicos nas áreas de educação, saúde, serviços sociais, proteção civil ou outros em que se 

verifiquem vantagens na provisão conjunta.  

iv. Desenvolvimento económico e inovação territorial: atração de pessoas, empresas e novas atividades.  

v. Ambiente, centros urbanos e cultura. 

+info: Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço 

 

Manual para implementar a economia circular nas empresas 

O manual “Como implementar a economia circular na minha empresa?” foi lançado pela ADITEC - 

Associação Para o Desenvolvimento e Inovação Tecnológica, no âmbito do projeto Circular Labs, que 

integra a Economia Circular em novos modelos de negócios para acelerar a transição do modelo “linear” 

para o modelo “circular”.  

O manual visa apoiar a formação dos mais diversos atores sociais, contribuindo para um futuro mais 

solidário, inclusivo e sustentável e baseia-se na metodologia de redes, mercados, laboratórios vivos e 

acordos de inovação, por meio do trabalho colaborativo de entidades e pessoas, que aplicam o conceito 

de Economia Circular, bem como o uso das tecnologias de TIC e 3D. 

+info: Manual “Como implementar a economia circular na minha empresa?” 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBAAAAB%2bLCAAAAAAABACzNDE3AwDWELjQBAAAAA%3d%3d
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/programas-de-acao-governativa/programa-de-valorizacao-do-interior.aspx
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDAzMAcAVJRV7QUAAAA%3d
https://poctep.eu/sites/default/files/e-book_free_-_como_implementar_a_ec_na_minha_empresa.pdf
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Iniciativas para a educação na Europa 

A Comissão Europeia (CE) adotou duas iniciativas que têm como objetivo reforçar o contributo da Educação e da Formação 

Profissional para a recuperação da União Europeia (UE), em resposta à crise desencadeada pela COVID-19 e para apoiar as 

Transições Verde e Digital: 

• Espaço Europeu da Educação: pretende promover a cooperação europeia, envolvendo todo o potencial da educação e 

da cultura como motor da criação de emprego, do crescimento económico, da coesão social e como meio de expressão 

da identidade europeia em toda a sua diversidade. 

• Plano de Ação para a Educação Digital (2021-2027): pretende definir medidas a implementar no contexto da educação 

digital, para o reforço e otimização das competências digitais adaptadas à transformação digital que decorre. O Plano 

de Ação propõe um conjunto de iniciativas para uma educação digital de qualidade, inclusiva e acessível em toda a 

Europa, promovendo uma abordagem estratégica e de mais longo prazo para a educação e formação digitais. O Plano 

estabelece duas prioridades estratégicas a longo prazo: promover o desenvolvimento de um ecossistema de educação 

digital altamente eficaz; reforçar as competências digitais na perspetiva da transformação digital. 

 

O contexto de pandemia trouxe o ensino à distância para o centro das práticas de ensino, pondo em evidência a necessidade 

premente de melhorar a educação digital, enquanto objetivo estratégico fundamental para um ensino e uma aprendizagem de 

qualidade na era digital. 

 

 

Florestas: Estratégia Pós-2020 deve promover a sustentabilidade económica, social e ambiental 

O Parlamento Europeu aprovou, a 8 de outubro de 2020, um relatório que aborda uma multiplicidade de questões relativas à 

floresta, como o papel do setor florestal no cumprimento dos objetivos do Pacto Ecológico Europeu, a prevenção de incêndios, 

o êxodo rural e a importância da política agrícola comum, do financiamento das medidas silvícolas e dos programas-quadro de 

investigação para os meios de subsistência e o desenvolvimento da bioeconomia nas zonas rurais. 

No documento é reiterada a premência de uma Estratégia da UE para as Florestas ambiciosa, independente e autónoma para o 

período pós-2020, que acautele a sustentabilidade económica, social e ambiental e que assegure a continuidade do papel 

multifuncional das florestas. 

De realçar os seguintes aspetos que constam do documento: 

• Reforço da resiliência europeia a catástrofes e dos mecanismos de alerta precoce visando uma melhor prevenção dos 

incêndios florestais e outras perturbações naturais; 

• Financiamento adequado à investigação e inovação, com vista a tornar as florestas mais resilientes às alterações 

climáticas; 

• Melhores mecanismos de apoio às áreas e propriedades afetadas para que possam ser recuperadas; 

• Benefícios climáticos decorrentes das florestas e da cadeia de valor florestal, nomeadamente o sequestro de CO2, o 

armazenamento de carbono nos produtos à base de madeira e a substituição das matérias-primas e da energia baseadas 

em combustíveis fósseis; 

• Adoção de medidas para travar a desflorestação a nível mundial e para incentivar a reflorestação, a florestação e a 

gestão sustentável dos recursos florestais; 

• Necessidade de inclusão de disposições específicas em matéria de gestão sustentável das florestas nos acordos 

comerciais celebrados pela UE. 

A Comissão Europeia deverá apresentar a futura Estratégia da UE para as Florestas no início de 2021. 

+info: Relatório sobre a estratégia da UE para as florestas 

 

 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_pt
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_pt
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0154_PT.html
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5. PRÉMIOS E PROCESSOS MOBILIZADORES 

 

 

PRÉMIO GESTÃO DE TERRAS E SOLOS 2020/21 

Estão abertas, até 30 de dezembro, as candidaturas ao Prémio Gestão de Terras e Solos 

2020/21, uma iniciativa promovida pela European Landowners' Organization (ELO) que visa 

distinguir boas práticas de utilização e gestão do solo, e encorajar o desenvolvimento de novos 

conceitos de proteção do solo e a sua implementação na gestão sustentável destes. 

Podem concorrer agricultores, proprietários de terras, gestores de terras, grupos de 

agricultores, por conta própria ou em colaboração com institutos de investigação, universidades e/ou empresas privadas. 

A candidatura deve ser submetida preferencialmente em inglês. Se escolher outra língua, deve ser anexado um resumo bem 

estruturado do projeto em inglês. 

Ao projeto vencedor será atribuído um prémio no valor de 5.000€. 

 

+info: ELO 

 

 

Relembram-se ainda os seguintes prémios Data de realização Link 

Programa INCODE.2030 – Selo “Uma ação 

INCODE.2030” 
Sem data definida www.incode2030.gov.pt 

https://www.europeanlandowners.org/awards/soil-land-award?mc_cid=037be4d8bd&mc_eid=808b87758b
http://www.incode2030.gov.pt/
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6. NOTÍCIAS 

 

Plano Turismo + Sustentável 2020-2023 

Encontra-se em consulta pública, até 26 de janeiro de 2021, o Plano Turismo + Sustentável 

2020-2023, o referencial estratégico, participativo e dinâmico, alargado e criativo, através do 

qual o Turismo de Portugal assume a responsabilidade de mobilizar os agentes e a sociedade 

para a promoção da sustentabilidade no Turismo em Portugal, nos próximos três anos.  

O Plano apresenta como princípios orientadores: 

• Atuar com foco nos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) das Nações Unidas;  

• Atuar na minimização do impacto das alterações climáticas;  

• Alinhar com a agenda para a economia circular;  

• Envolver os stakeholders do setor num compromisso conjunto;  

• Contribuir para alcançar as metas da ET 2027;  

• Alinhar com a visão da OMT para uma recuperação responsável do setor do turismo, pós crise COVID-19. 

O Plano encontra-se estruturado em quatro eixos de atuação que integram ações e projetos a implementar em estreita 

articulação com os parceiros identificados, e de acordo com o calendário estabelecido: 

• Eixo I – ESTRUTURAR uma oferta cada vez mais sustentável; 

• Eixo II – QUALIFICAR os agentes do setor; 

• Eixo III – PROMOVER Portugal como um destino sustentável;  

• Eixo IV – MONITORIZAR as métricas de sustentabilidade no setor. 

Os contributos devem ser enviados para: planosustentabilidade@turismodeportugal.pt 

+info: Plano Turismo + Sustentável 2020-2023  

 

Convenção Europeia do Turismo 

A Comissão Europeia realizou, no dia 12 de outubro, a Convenção Europeia do Turismo, a fim 

de facilitar o diálogo sobre a recuperação sustentável do ecossistema após a crise do 

coronavírus assim como o turismo do futuro.  

Trata-se do primeiro passo para um quadro político europeu para o turismo com prioridades 

comuns, a fim de apoiar o investimento, facilitar a cooperação entre os Estados-Membros e 

mobilizar o setor. A convenção foi anunciada na comunicação intitulada «Turismo e 

transportes em 2020 e mais além», de maio de 2020, dirigindo-se a todos os intervenientes do ecossistema do turismo, apelando 

a compromissos para melhorar a sustentabilidade, a digitalização e a resiliência do setor do turismo na UE. 

+info: https://tourism-convention.eu/  

 

Academia Digital do Turismo de Portugal 

O Turismo de Portugal, visando promover o desenvolvimento das pessoas e a capacitação das empresas, lançou a plataforma 

Academia Digital, a qual fará a gestão de toda a formação executiva disponibilizada pelo Turismo de Portugal e pelas suas Escolas, 

facilitando o acesso aos utilizadores, que, depois de um registo inicial, poderão inscrever-se em todas as ações e iniciativas 

disponíveis.  

Esta nova solução visa facilitar o acesso à informação, contribuir para melhorar a experiência de formação e, sobretudo, o 

conhecimento adquirido. 

O registo na Academia Digital deve ser feito diretamente na plataforma. 

+info: Academia Digital 

 

 

 

 

planosustentabilidade@turismodeportugal.pt
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/sustentabilidade/plano-turismo-mais-sustentavel-20-23-pt.pdf
https://tourism-convention.eu/
https://ec.europa.eu/info/files/tourism-and-transport-2020-and-beyond_en
https://ec.europa.eu/info/files/tourism-and-transport-2020-and-beyond_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism_en
https://tourism-convention.eu/
https://academiadigital.turismodeportugal.pt/
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Comissão lança portal «Access2Markets» para apoiar atividades das pequenas empresas 

A Comissão Europeia lançou o portal Access2Markets para ajudar as pequenas e médias empresas a fazerem negócios além das 

fronteiras da UE. O novo portal dá resposta aos pedidos das partes interessadas no sentido de explicar melhor os acordos 

comerciais e ajudar as empresas a garantir que os seus produtos são elegíveis para uma redução dos direitos aduaneiros. O novo 

portal será útil tanto para as empresas que já atuam a nível internacional como as que começam a explorar oportunidades nos 

mercados estrangeiros.  

+info: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pt/content  

 

Sondagem do Eurobarómetro sobre alimentação e agricultura na UE 

De acordo com a última sondagem Eurobarómetro à opinião pública sobre a agricultura e a PAC, publicada pela Comissão 

Europeia, três em cada quatro europeus conhecem a Política Agrícola Comum (PAC) e consideram que todos os cidadãos dela 

beneficiam. A sondagem revela que mais cidadãos da UE conhecem a PAC (73% atualmente, mais 6 pontos percentuais do que 

em 2017) e consideram que a PAC beneficia todos os cidadãos, e não apenas os agricultores (76% atualmente, mais 15 pontos 

percentuais do que em 2017). Além disso, as opiniões dos cidadãos sobre os principais objetivos da PAC são semelhantes aos 

resultados da sondagem de 2017. A maioria considera que o fornecimento de alimentos seguros e saudáveis de alta qualidade 

deve ser o objetivo principal, representando a opinião de 62% dos inquiridos, tal como em 2017. Um número crescente de 

europeus pensa que a UE está a desempenhar o seu papel no que se refere aos principais objetivos da PAC.  

Em comparação com 2017, todos os domínios, incluindo a segurança alimentar, a sustentabilidade, a segurança e a qualidade 

dos alimentos, aumentaram pelo menos 5 pontos percentuais. Um maior número de cidadãos conhece agora o logótipo da 

agricultura biológica, correspondendo a 56% dos inquiridos (um aumento de 29 pontos percentuais em relação a 2017). Apesar 

de uma percentagem cada vez maior de cidadãos considerar que a agricultura é uma das principais causas das alterações 

climáticas (de 29% em 2010 para 42% em 2020), a maioria dos cidadãos considera que a agricultura já deu um contributo 

importante para a luta contra as alterações climáticas, com 55% desta opinião, contra 46% em 2010.  

A sondagem realizou-se em agosto e setembro de 2020, com mais de 27.200 inquiridos em 27 Estados-Membros. O relatório 

completo será publicado em novembro. 

+info: Special Eurobarometer 504 “Europeans, Agriculture and the CAP” 

 

Selo “Produção sustentável, consumo responsável” 

A Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar (CNCDA) apresentou, no dia 29 de setembro 

(Dia Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentares), o selo distintivo 

“Produção Sustentável, Consumo Responsável”, dirigido a todos os operadores económicos da cadeia 

agroalimentar, compreendendo a produção primária, a transformação industrial, o retalho e canal 

HORECA, bem como pessoas coletivas, de natureza pública ou privada, designadamente organizações não-

governamentais e instituições particulares de solidariedade social, que pretendam promover e dar visibilidade a iniciativas no 

âmbito do combate ao desperdício alimentar alinhadas com objetivos os estratégicos da Estratégia Nacional de Combate ao 

Desperdício Alimentar, prevenir, reduzir ou monitorizar.  

Este selo, de uso voluntário, constitui assim uma marca de reconhecimento para todos aqueles que promovem o combate ao 

desperdício alimentar e constitui uma das ações previstas na Medida 6 – “Divulgar boas práticas”, da Estratégia e Plano de Ação 

de Combate ao Desperdício Alimentar da responsabilidade do Gabinete de Planeamento Políticas e Administração Geral e da 

Direção-Geral do Consumidor. 

O uso do selo está condicionado ao cumprimento voluntário de um conjunto de condições, muitas das quais emanam daquelas 

que são as “Recomendações para a Ação” desenvolvidas pela Plataforma UE Perdas e Desperdício Alimentar, para cada segmento 

da cadeia agroalimentar e tem por objetivo dar visibilidade a todas as entidades que concorrem para este objetivo global de 

reduzir até 2030 o desperdício alimentar em 50%. 

O regulamento de uso do Selo distintivo “Produção Sustentável, Consumo Responsável” e o manual de normas encontram-se 

disponíveis para consulta. O requerimento para a utilização do selo será disponibilizado brevemente. 

+info: CNCDA 

 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pt/content
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pt/content
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/90777
https://www.cncda.gov.pt/index.php/plano-de-acao/m6-divulgar-boas-praticas-guidelines-e-casos-de-sucesso
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform_en
https://www.cncda.gov.pt/images/PremioSelo/selo/Regulamento_selo_Final2._docx.pdf
https://www.cncda.gov.pt/images/PremioSelo/selo/ManualNormasGraficas.pdf
https://www.cncda.gov.pt/index.php?option=com_content&id=432&lang=pt&layout=edit&view=article
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Impacto do surto de COVID-19 na cadeia de abastecimento agroalimentar - Questionário aos operadores 

O Centro Comum de Investigação (JRC) da Comissão Europeia está a realizar, até 30 de novembro de 2020, um inquérito para 

avaliar o impacto da pandemia de COVID-19 nos operadores das cadeias de abastecimento agroalimentar da UE. O inquérito 

visa ajudar a compreender melhor a resiliência, as limitações e as respostas dos operadores da cadeia agroalimentar, a fim de 

contribuir com elementos pertinentes para a elaboração das políticas da UE.  

Importa ter presente que as medidas introduzidas para abrandar a propagação da pandemia, tais como a quarentena, o reforço 

dos controlos nas fronteiras e a paralisação da atividade económica, podem estar a afetar ou ter afetado os operadores da cadeia 

de abastecimento agroalimentar, não obstante nunca ter sido posto em causa o abastecimento de bens alimentares às 

populações, numa demonstração de capacidade de adaptação resiliência dos operadores económicos da cadeia alimentar. 

O inquérito abrange duas fases diferentes – fase I (confinamento) e a fase II (recuperação), auscultando também as expectativas 

dos operadores quanto a perspetivas futuras e medidas necessárias para apoiar as atividades de mercado: 

• Acesso ao questionário para agricultores e empresas que operam na cadeia de abastecimento agroalimentar 

• Acesso ao questionário para confederações/federações/associações que representam agricultores e empresas na 

cadeia de abastecimento agroalimentar 

+info: JRC 

 

Ministros da agricultura da UE chegam a acordo sobre o futuro da PAC 

Os Ministros da Agricultura dos 27 países membros da UE chegaram a acordo sobre a reforma da Política Agrícola Comum (PAC) 

que vigorará nos próximos sete anos. Será uma PAC com maior exigência na adoção de boas práticas ambientais e na qual os 

Estados membros terão maior flexibilidade na elaboração das medidas e na alocação do financiamento, através dos respetivos 

Planos Estratégicos Nacionais da PAC. 

De relevar os seguintes aspetos desta reforma: 

• Um novo modelo de desempenho da PAC, baseado num plano estratégico único por Estado-membro que engloba o 

primeiro e o segundo pilar da PAC.  

• Garantia de um nível adequado de subsidiariedade ao nível da conceção dos instrumentos de apoio. 

• Ambição Ambiental e Climática da PAC – condicionalidade reforçada, novos regimes ecológicos anuais no 1.º pilar e 

medidas agroambientais no 2.º pilar acompanhada de mecanismos de adaptação às realidades nacionais. 

• Estabelecimento de limites mínimos de afetação de 20% para os regimes ecológicos assegurando flexibilidade suficiente 

para evitar subutilização de fundos do 1.º pilar. 

• Elegibilidade dos investimentos em infraestruturas de regadio sustentável. 

• Manutenção da exceção, existente para Portugal, de um maior nível de apoios ligados à produção permitindo a 

competitividade e a viabilidade de setores específicos. 

• Manutenção da isenção para os pagamentos abaixo dos 2000€ da regra da disciplina financeira. 

Agora, decorrerão as negociações entre o Conselho Europeu, o Parlamento e a Comissão Europeia. Os Estados membros e os 

eurodeputados terão de decidir até ao início de 2021 sobre as regras a aplicar a partir de janeiro de 2023. 

+info: Reunião do Conselho Europeu - resultados 

 

Contexto do Quadro Temporário e trabalho em curso para apoiar o Mecanismo de Recuperação e Resiliência 

Em 19 de março de 2020, a Comissão adotou um novo Quadro Temporário relativo a medidas de auxílio estatal para apoiar a 

economia no contexto do surto de coronavírus, com base no artigo 107.º, n.º 3, alínea b), do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia.  

O Quadro Temporário foi alterado pela primeira vez em 3 de abril de 2020 para alargar as possibilidades de apoio público à 

investigação, ao ensaio e à produção de produtos relevantes para combater o surto de coronavírus, proteger o emprego e 

continuar a apoiar a economia. Foi novamente alterado em 8 de maio, a fim de permitir medidas de recapitalização e dívida 

subordinada, e em 29 de junho de 2020, para continuar a apoiar as micro e pequenas empresas e as empresas em fase de 

arranque e incentivar os investimentos privados. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Other_operators
https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/COVID19_FOODCHAIN/
https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/agrifish/2020/10/19-20/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Agriculture+and+Fisheries+Councill
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_570
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_838
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1221
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O Quadro Temporário reconhece que toda a economia da UE está a atravessar um período de grave perturbação e permite aos 

Estados-Membros utilizar toda a flexibilidade prevista nas regras em matéria de auxílios estatais para apoiar a economia, 

limitando, ao mesmo tempo, as consequências negativas para a igualdade de condições no mercado único. 

Além disso, quando a Europa passar da gestão de crises à recuperação económica, o controlo dos auxílios estatais também 

acompanhará e facilitará a implementação do Mecanismo de Recuperação e Resiliência. Neste contexto, a Comissão: 

• irá colaborar com os Estados-Membros para assegurar que os projetos de investimento apoiados pelo Mecanismo de 

Recuperação e Resiliência são compatíveis com as regras em matéria de auxílios estatais. Com efeito, determinados 

investimentos em infraestruturas e apoio direto aos cidadãos não estão totalmente abrangidos pelas regras em matéria 

de auxílios estatais e muitas medidas não têm de ser notificadas, uma vez que são abrangidas por isenções por categoria; 

• irá fornecer orientações aos Estados-Membros no que diz respeito a projetos de investimento emblemáticos, 

nomeadamente através da disponibilização de modelos; e 

• irá avançar com a revisão das principais regras em matéria de auxílios estatais até ao final de 2021, a fim de ter em 

conta as transições ecológica e digital. 

Além disso, a Comissão irá avaliar em que domínios as regras em matéria de auxílios estatais podem ser simplificadas, tendo 

em vista a consecução dos objetivos de recuperação. A Comissão avaliará, com caráter prioritário, todas as notificações de 

auxílios estatais recebidas dos Estados-Membros no contexto do Mecanismo de Recuperação e Resiliência. 

+info: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_496 

 

Auxílios Estatais: comissão prorroga e alarga quadro temporário para continuar a apoiar empresas 

A Comissão Europeia decidiu prorrogar e alargar o âmbito de aplicação do Quadro Temporário relativo a medidas de auxílio 

estatal, aprovado em 19 de março de 2020 para apoiar a economia no contexto da pandemia de coronavírus.  

Todas as secções do Quadro Temporário são prorrogadas por seis meses, até 30 de junho de 2021, e a secção para permitir a 

concessão de apoio à recapitalização é prorrogada por três meses, até 30 de setembro de 2021. Antes de 30 de junho de 2021, 

a Comissão irá rever e examinar a necessidade de prorrogar novamente ou de adaptar o Quadro Temporário.  

A alteração aprovada introduz também uma nova medida, a fim de permitir que os Estados-Membros contribuam com uma 

parte dos custos fixos dos beneficiários que não são cobertos pelas suas receitas, até um montante máximo de 3 milhões de 

euros por empresa.  

Por último, a alteração prevê a prorrogação, até 30 de junho de 2021, da retirada temporária de todos os países da lista de países 

com «riscos negociáveis», no contexto da Comunicação relativa ao seguro de crédito à exportação em operações garantidas a 

curto prazo. 

+info: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_496  

 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html  

 

Resposta ao coronavírus: 1.000 milhões de euros da política de coesão da UE para apoiar a recuperação de Portugal 

A Comissão Europeia aprovou a alteração de 10 programas operacionais em Portugal, redirecionando um valor total de mais de 

1.000 milhões de euros de fundos da política de coesão da UE, nomeadamente o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, 

o Fundo de Coesão e o Fundo Social Europeu. A par de um aumento temporário da taxa de cofinanciamento da UE para 100% 

dos projetos da política de coesão destinados a combater a pandemia de coronavírus, estas alterações vão permitir que o país 

possa enfrentar os efeitos adversos da crise do coronavírus na economia e apoiar a sua recuperação. 

Esta abordagem apoiará Portugal nos seguintes domínios: 

• Investimentos públicos em áreas sociais: Incluem-se nesta categoria as medidas de resposta ao coronavírus na educação 

e na saúde (por exemplo, a aquisição de testes e equipamentos de proteção individual). No que se refere 

especificamente à infraestrutura escolar, a alteração aprovada contribuirá para remover, nas escolas públicas, as 

estruturas remanescentes em amianto, que constituem uma ameaça para a saúde pública. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_496
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/c/cohesion-fund
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/e/european-social-fund
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• Apoio à digitalização das escolas: A situação causada pela crise do coronavírus tornou muito mais visível a necessidade 

de novos investimentos na digitalização do sistema educativo, nomeadamente para assegurar a participação dos alunos 

em aulas à distância e adquirir equipamentos e recursos digitais. 

• Apoio à economia: Incluem-se nesta categoria, em especial, o apoio à inovação para soluções relacionadas com o 

coronavírus, bem como o apoio às PME para que possam adaptar-se à nova situação, a par de um apoio suplementar 

ao setor do turismo e às atividades culturais. 

Estas são as primeiras alterações aos programas operacionais para Portugal, referentes a sete regiões (Algarve, Açores, Centro, 

Lisboa, Madeira, Norte e Alentejo) e a três programas nacionais (Compete/POCI, POSEUR, Assistência Técnica). 

+info: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/  

 

Estratégia para uma Vaga de Renovação 

A Comissão Europeia publicou a sua Estratégia para uma Vaga de Renovação, que visa melhorar o desempenho energético dos 

edifícios. A estratégia dará prioridade a ações em três domínios:  

• Descarbonização do setor do aquecimento e arrefecimento;  

• Combate à pobreza energética e intervenção nos edifícios com pior desempenho;  

• Renovação de edifícios públicos, como escolas, hospitais e edifícios administrativos.  

A estratégia incluirá as seguintes ações principais: 

• Estabelecer regras, normas e informações mais sólidas sobre o desempenho energético dos edifícios, a fim de criar 

melhores incentivos à renovação nos setores público e privado, incluindo a introdução gradual de normas mínimas 

obrigatórias de desempenho energético para os edifícios existentes, regras atualizadas para os certificados de 

desempenho energético e um possível alargamento dos requisitos de renovação de edifícios para o setor público; 

• Garantir financiamento bem direcionado e acessível, incluindo por meio das iniciativas emblemáticas «Renovação» e 

«Reforço da capacidade energética» do Mecanismo de Recuperação e Resiliência no âmbito do NextGenerationEU, 

regras simplificadas para a combinação de diferentes fluxos de financiamento e múltiplos incentivos ao financiamento 

privado; 

• Aumentar a capacidade de preparar e executar projetos de renovação, desde a assistência técnica às autoridades 

nacionais e locais até à formação e ao desenvolvimento de competências para os trabalhadores em novos empregos 

verdes; 

• Expandir o mercado para produtos e serviços de construção sustentáveis, incluindo a integração de novos materiais e 

de soluções baseadas na natureza e a revisão da legislação relativa à comercialização de produtos de construção e às 

metas de reutilização e valorização de materiais; 

• Criar um novo espaço europeu Bauhaus, um projeto interdisciplinar gerido coletivamente por um conselho consultivo 

de peritos externos, incluindo cientistas, arquitetos, designers, artistas, urbanistas e sociedade civil. A Comissão 

conduzirá um amplo processo participativo de cocriação, que se estenderá até ao verão de 2021 e a que se seguirá a 

criação de uma rede de cinco espaços Bauhaus fundadores em 2022, localizados em diferentes países da UE. 

• Desenvolver abordagens de proximidade para as comunidades locais, a fim de integrar soluções digitais e renováveis e 

criar zonas com consumo energético nulo, onde os consumidores se tornem autoconsumidores que vendem energia à 

rede. A estratégia inclui também uma iniciativa de habitação a preços acessíveis que abrangerá 100 zonas urbanas. 

+info:  Vaga de Renovação 

 

Reforço da Europa Social - Contributos para o Pilar Europeu dos Direitos Sociais  

Até 30 de novembro, a Comissão Europeia tem a decorrer o convite à apresentação de ideias e opiniões, novas medidas, 

iniciativas ou projetos com um papel na implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Este estabelece 20 princípios em 

torno de 3 categorias - Igualdade de oportunidades e acesso ao mercado de trabalho; Condições de trabalho justas; Proteção e 

inclusão sociais - para apoiar a justiça e o bom funcionamento do mercado de trabalho, conferindo aos cidadãos direitos novos 

e mais eficazes.  

Dê o seu contributo aqui. 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/8257efae-81ed-bee9-ccab-e143deae5ea2
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Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2021 

A Comissão Europeia (CE) adotou o seu Programa de Trabalho para 2021, que visa tornar a Europa mais saudável, mais justa e 

mais próspera, acelerando, ao mesmo tempo, a sua transformação a longo prazo numa Economia Mais Verde e preparada para 

a Era Digital. 

O programa de trabalho da Comissão para 2021 traduz a passagem da estratégia para a execução no que respeita a seis 

prioridades políticas: 

• Pacto Ecológico Europeu: a Comissão apresentará um pacote «Preparados para os 55» que visa reduzir as emissões em, 

pelo menos, 55 % até 2030. O pacote abrangerá um vasto leque de domínios de intervenção, começando pelas energias 

renováveis e a eficiência energética, mas incluindo também o desempenho energético dos edifícios, a utilização das 

terras, a tributação da energia, a partilha de esforços e o comércio de emissões. O mecanismo de ajustamento das 

emissões de carbono nas fronteiras ajudará a reduzir o risco de fuga de carbono e a garantir condições de concorrência 

equitativas, incentivando os parceiros da UE a fixar objetivos mais ambiciosos em matéria de clima. Além disso, a 

Comissão irá propor medidas no sentido de implementar o plano de ação da Europa para a economia circular, a 

estratégia da UE em matéria de biodiversidade e a estratégia «do prado ao prato». 

• Uma Europa preparada para a era digital: a Comissão apresentará um roteiro de objetivos digitais para 2030, claramente 

definidos e relacionados com a conectividade, as competências e os serviços públicos digitais. A tónica será colocada 

no direito à privacidade e à conectividade, na liberdade de expressão, na livre circulação de dados e na cibersegurança. 

A Comissão irá legislar em domínios como a segurança, a responsabilidade, os direitos fundamentais e os aspetos 

relativos aos dados em matéria de inteligência artificial. Neste contexto, proporá igualmente a criação de uma 

identificação eletrónica europeia (e-ID). Outras iniciativas incluirão a atualização da nova estratégia industrial para a 

Europa, que terá em conta o impacto da crise do coronavírus, e uma proposta legislativa destinada a melhorar as 

condições de trabalho dos trabalhadores de plataformas. 

• Uma economia ao serviço das pessoas: a Comissão apresentará um plano de ação para aplicar plenamente o Pilar 

Europeu dos Direitos Sociais, de forma a garantir que ninguém será excluído do processo de recuperação da Europa. A 

Comissão apresentará igualmente uma nova garantia europeia para a infância, que assegurará o acesso de todas as 

crianças a serviços básicos como a saúde e a educação. Para apoiar as nossas economias e reforçar a União Económica 

e Monetária, a Comissão irá rever o quadro de gestão de falências bancárias na UE, tomar medidas para impulsionar o 

investimento transfronteiras na UE e intensificar a luta contra o branqueamento de capitais. 

• Uma Europa mais forte no mundo: a Comissão garantirá que a Europa desempenha um papel vital neste mundo 

fragilizado, nomeadamente liderando os esforços mundiais para garantir uma vacina segura e acessível para todos. Irá 

ainda propor uma comunicação conjunta sobre o reforço da contribuição da UE para um multilateralismo baseado em 

regras, uma parceria renovada com a nossa vizinhança meridional e uma comunicação sobre o Ártico. A Comissão 

também apresentará uma nova abordagem estratégica para apoiar o desarmamento, a desmobilização e a reintegração 

de ex-combatentes. Uma comunicação sobre a ajuda humanitária da UE explorará novas formas de colaborar com os 

nossos parceiros e outros doadores. 

• Promoção do modo de vida europeu: a Comissão irá propor a construção de uma União Europeia da Saúde mais forte, 

nomeadamente através do reforço do papel das agências existentes e da criação de uma nova agência europeia de 

investigação e desenvolvimento avançados no domínio biomédico. Apresentará também uma nova estratégia para o 

futuro de Schengen, destinada a preservar este espaço e a melhorar o seu funcionamento. O novo pacto sobre migração 

e asilo será acompanhado de uma série de propostas em matéria de migração legal, incluindo um pacote relativo a 

«talentos e competências». Outros elementos incluem um plano de ação contra o tráfico de migrantes e uma estratégia 

de regresso voluntário e reintegração sustentável. A Comissão continuará a reforçar a União da Segurança, combatendo 

o terrorismo, a criminalidade organizada e as ameaças híbridas. Apresentará também uma estratégia global de luta 

contra o antissemitismo. 

• Um novo impulso para a democracia europeia: a Comissão apresentará novas estratégias sobre os direitos das crianças 

e das pessoas com deficiência, bem como uma proposta para combater a violência baseada no género. Proporá 

igualmente alargar a lista de «eurocrimes» a todas as formas de crimes de ódio e de discursos de incitamento ao ódio. 

 

https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_en
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A Comissão irá propor regras mais claras sobre o financiamento dos partidos políticos europeus e tomará medidas para 

proteger os jornalistas e a sociedade civil contra a litigância de má-fé. Uma visão a longo prazo para as zonas rurais 

proporá medidas para explorar todo o potencial destas regiões. 

 

O programa de trabalho da Comissão para 2021 é o resultado de uma cooperação estreita com o Parlamento Europeu, os 

Estados-Membros e os órgãos consultivos da UE. A Comissão iniciará agora os debates com o Parlamento e o Conselho para 

definir uma lista de prioridades comuns em relação às quais os colegisladores concordem em tomar medidas rapidamente. 

 

+info: Programa de trabalho da Comissão para 2021, anexos e fichas de informação | Adaptação do Programa de trabalho da 

Comissão para 2020 | Plano de recuperação para a Europa |Pacto Ecológico Europeu | Construir o futuro digital da Europa  

 

 

https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_pt
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_pt
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_pt
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7. EVENTOS 

 

CITE | CICLO DE LABORATÓRIOS PARA A IGUALDADE  

Irá decorrer, nos dias 4, 6, 11 e 13 de novembro, das 14h30 às 16h30, através da plataforma zoom, a 13.ª 

edição do Ciclo de Laboratórios de Igualdade, promovido pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e 

no Emprego (CITE). 

Com o objetivo de promover a dimensão da igualdade no trabalho e no emprego, combater a segregação 

das profissões e eliminar as discriminações laborais, esta nova edição pretende capacitar as pessoas das 

diversas organizações públicas e privadas na operacionalização das políticas e das práticas organizacionais 

em matéria de igualdade no trabalho e no emprego, fornecendo conhecimento e instrumentos 

facilitadores que promovam o desenvolvimento das suas competências na sua organização ou empresa. 

Os Laboratórios de Igualdade destinam-se a diversos públicos estratégicos, tais como: dirigentes, profissionais da administração 

pública, central, regional e local, e profissionais de empresas e de outras entidades. 

O evento estrutura-se nos seguintes temas: 

• 1.º Laboratório (4 de novembro): A Situação das Mulheres e dos Homens no Mercado Trabalho; 

• 2.º Laboratório (6 de novembro): Enquadramento Conceptual da Igualdade; 

• 3.º Laboratório (11 de novembro): Instrumentos e Estratégias de Intervenção para a Igualdade; 

• 4.º Laboratório (13 de novembro): Planos para a igualdade e Instrumentos de Conciliação entre a vida profissional, 

familiar e pessoal. 

A inscrição no evento é gratuita e decorre até 2 de novembro.  

+info: Programa | Inscrição  

 

FORMAÇÃO FINANCEIRA 

A Academia de PME do IAPMEI e o Turismo de Portugal organizam 

várias iniciativas de capacitação empresarial na área da gestão 

financeira, com o objetivo de promover a literacia financeira junto 

do tecido empresarial.  

Estas ações integram o Plano Nacional de Formação Financeira, 

resultado de um protocolo de cooperação celebrado entre o IAPMEI, o Turismo de Portugal e o Conselho Nacional de 

Supervisores Financeiros (composto pelo Banco de Portugal, Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), com vista à elaboração de um Referencial de Formação Financeira para 

empreendedores, empresários e gestores de micros, pequenas e médias empresas, e a realização de ações de formação e de 

outras iniciativas de promoção da literacia financeira junto deste público, capacitando-o para os desafios da gestão financeira 

dos seus negócios. 

 

Referem-se as sessões cujas inscrições estão ainda disponíveis: 

• 5 novembro | online - A importância da análise financeira em contexto COVID-19: inscrição e programa aqui 

• 12 novembro | online - A importância da análise financeira em contexto COVID-19: inscrição e programa aqui 

• 19 novembro | online - A contabilidade na gestão da empresa em contexto COVID-19: inscrição e programa aqui 

• 24 novembro | online - A contabilidade na gestão da empresa em contexto COVID-19: inscrição e programa aqui 

• 26 novembro | online - A importância da análise financeira em contexto COVID-19: inscrição e programa aqui 

A participação nestas ações é gratuita, mas de inscrição obrigatória. As inscrições são limitadas e sujeitas a confirmação, sendo 

dada prioridade às que correspondem ao perfil de destinatários definido nos respetivos programas. 

+info: 

Referencial de Formação Financeira 

Plano Nacional de Formação Financeira 

http://cite.gov.pt/pt/destaques/complementosDestqs2/WEBINARES_13%C2%AAEDI%C3%87%C3%83ONOV2020.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDzdjyprih-jKaJUsM3b90J3_-Qvekc9Zbgjyo02pR3k21Dw/viewform
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Assistencia-Tecnica-e-Formacao/Academia-de-PME/Formacao-Financeira/FF2020_PROGRAMA_AnaliseFinanceiracontextoCOVID_CN_5nov.pdf.aspx?lang=pt-PT
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Assistencia-Tecnica-e-Formacao/Academia-de-PME/Formacao-Financeira/FF2020_PROGRAMA_AnaliseFinanceiracontextoCOVID_CN_5nov.pdf.aspx?lang=pt-PT
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Assistencia-Tecnica-e-Formacao/Academia-de-PME/Formacao-Financeira/FF2020_PROGRAMA_AnaliseFinanceiracontextoCOVID_CN_12nov.pdf.aspx?lang=pt-PT
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Assistencia-Tecnica-e-Formacao/Academia-de-PME/Formacao-Financeira/FF2020_PROGRAMA_AnaliseFinanceiracontextoCOVID_CN_12nov.pdf.aspx?lang=pt-PT
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Assistencia-Tecnica-e-Formacao/Academia-de-PME/Formacao-Financeira/FF2020_PROGRAMA_Contabilidade-em-contexto-Covid_JN_19nov.pdf.aspx?lang=pt-PT
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Assistencia-Tecnica-e-Formacao/Academia-de-PME/Formacao-Financeira/FF2020_PROGRAMA_Contabilidade-em-contexto-Covid_JN_19nov.pdf.aspx?lang=pt-PT
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Assistencia-Tecnica-e-Formacao/Academia-de-PME/Formacao-Financeira/FF2020_PROGRAMA_A-contab-na-gestao-das-emp-e-o-contexto-Covid_JN_24nov.pdf.aspx?lang=pt-PT
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Assistencia-Tecnica-e-Formacao/Academia-de-PME/Formacao-Financeira/FF2020_PROGRAMA_A-contab-na-gestao-das-emp-e-o-contexto-Covid_JN_24nov.pdf.aspx?lang=pt-PT
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Assistencia-Tecnica-e-Formacao/Academia-de-PME/Formacao-Financeira/FF2020_PROGRAMA_AnaliseFinanceiracontextoCOVID_CN_26nov.pdf.aspx?lang=pt-PT
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Assistencia-Tecnica-e-Formacao/Academia-de-PME/Formacao-Financeira/FF2020_PROGRAMA_AnaliseFinanceiracontextoCOVID_CN_26nov.pdf.aspx?lang=pt-PT
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Assistencia-Tecnica-e-Formacao/Academia-de-PME/Formacao-Financeira/Referencial-de-formacao-financeira.aspx
http://www.todoscontam.pt/
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ENTERPRISE EUROPE NETWORK: ENCONTROS DE NEGÓCIOS VIRTUAIS 

A EEN-PORTUGAL, consórcio liderado pelo IAPMEI que em Portugal representa a Enterprise Europe Network, em conjunto com 

vários parceiros europeus, está a dinamizar encontros de negócios virtuais dedicados a diversos setores, de acordo com o 

seguinte calendário: 

 

Evento Data do evento Deadline de registo Mais informação 

BE @SMM 2020 | Brokerage Event @ Smart 

Manufacturing Matchmaking 2020 
18-20 de novembro 2020 19 de novembro 2020 [saber mais] 

International Business Meetings by b2fair 24-25 de novembro 2020 23 de novembro 2020 [saber mais] 

Plataforma b2match CARE & INDUSTRY 

TOGETHER AGAINST CORONA 

20 março-31 dezembro 

2020 
31 de dezembro 2020 [saber mais] 

 

+info: www.iapmei.pt/NOTICIAS/Encontros-de-negocios.aspx  

 

 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROALIMENTARES 

Nos dias 3 a 5 de novembro de 2020, realiza-se no Brasil, o Seminário Internacional Estratégias de 

Valorização de Produtos Agroalimentares, um evento organizado pela Embrapa - Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária e pelo Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas, em parceria com a Fundação Agropolis (França), Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro (UTAD/Portugal), Centro de Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento 

(CIRAD/França), Slow Food e outras instituições brasileiras. 

O seminário será realizado online e visa debater estratégias de valorização de produtos agroalimentares a partir das experiências 

no Brasil e em outros países, assim como propor ações que possam contribuir com a valorização dos territórios que produzem 

alimentos com potencial de diferenciar a gastronomia e fortalecer o turismo. 

A inscrição no evento é gratuita. 

+info: Seminário 

 

Relembram-se ainda os seguintes 

eventos 
Local Data de realização Link 

Fórum "A World For Travel" - 5 e 6 de novembro de 2020 www.aworldfortravel.org/ 

Fórum internacional da mobilidade 

elétrica 
Setúbal Adiado / sem data definida https://whova.com/web/ifem_202005/ 

6th UNWTO world forum on 

gastronomy tourism 
Bruges, Bélgica 

Adiado / 21 a 23 de junho de 

2021 
https://tinyurl.com/qmkuylm  

  

https://smm2020.b2match.io/
https://www.b2fair.com/ictspring2020
https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/
http://www.iapmei.pt/NOTICIAS/Encontros-de-negocios.aspx
https://www.embrapa.br/pt/eventos/inscricao/-/inscricao/pre-inscricao/429620/estrategias-de-valorizacao-de-produtos-agroalimentares
http://alimentos.app.al.sebrae.com.br/
http://www.aworldfortravel.org/
https://whova.com/web/ifem_202005/
https://tinyurl.com/qmkuylm


 

 

 

32 

8. LEGISLAÇÃO 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 86/2020: APROVA A AGENDA DE INOVAÇÃO PARA A AGRICULTURA 2020-2030 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2020, de 13 de outubro, aprova a Agenda de Inovação para a Agricultura 2020-

2030, visando tomar parte numa resposta ágil e adequada que os vários desafios exigem do setor agroalimentar.  

A Agenda está alinhada com as prioridades estabelecidas no Programa do Governo: o combate às alterações climáticas, o 

esbatimento das desigualdades, a alteração da nossa estrutura demográfica e a transição digital.  

A Agenda cumpre os desígnios do Programa do XXII Governo Constitucional, as orientações e compromissos dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, do Pacto Ecológico Europeu e, especificamente, da estratégia «Do prado 

ao prato». Também incorpora os compromissos assumidos nas várias estratégias, programas e planos nacionais, da área 

governativa da agricultura ou que tenham intervenção ou impacto no setor agroalimentar. 

Este diploma produz efeitos a partir da data da sua publicação. 

 

PORTARIA N.º 255/2020: OITAVA ALTERAÇÃO AO FUNDO SOCIAL EUROPEU 

A Portaria n.º 255/2020, de 27 de outubro, procede à oitava alteração ao Regulamento que estabelece normas comuns sobre o 

Fundo Social Europeu, aprovado em anexo à Portaria n.º 60-A/2015, de 2 de março, na sua atual redação. 

No presente contexto, decorrente da crise provocada pelo COVID-19, que trouxe sérias consequências ao nível do 

desenvolvimento das atividades económicas, importa assegurar a articulação dos tempos de produção e dos tempos de 

formação, assumindo assim importância acrescida o reforço das políticas de qualificação dos ativos das empresas, sendo crucial 

criar condições adequadas à prossecução destes objetivos. 

Com a presente alteração procura-se trazer maior equidade face ao esforço financeiro exigido às empresas, em virtude de as 

taxas de apoio serem substancialmente reduzidas face a outras ações e beneficiários da formação apoiada pelo FSE, dadas as 

limitações decorrentes das regras de auxílios de estado aplicáveis no âmbito dos sistemas de incentivos, resultando assim numa 

dupla penalização para as empresas, afetando a sua capacidade de intervenção em matéria de qualificação dos seus recursos 

humanos. 

A presente portaria entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 89/2020: PROGRAMA “SABER-FAZER” 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 89/2020, de 23 de outubro, aprova o Programa “Saber-Fazer”, que estabelece uma 

estratégia nacional para o Saber-Fazer, definindo as medidas para a salvaguarda, o reconhecimento e o desenvolvimento 

sustentável da produção artesanal, como forma de afirmação da marca identitária dos territórios e do País. 

O Programa assenta em quatro desígnios — preservação, formação profissional, capacitação e promoção — e pretende afirmar 

a produção artesanal tradicional como um setor dinâmico, inovador e sustentável, que contribui ativamente para a riqueza e 

diversidade do património cultural e para o desenvolvimento socioeconómico do País. 

O Programa tem por referência três eixos de atuação – transversalidade, territorialidade, tecnologia – nos quais assentam as 

diversas medidas a implementar. 

As competências relativas à coordenação, promoção e monitorização da implementação do Programa são atribuídas a uma 

associação, a criar, tendo como associados públicos o Estado, através do membro do Governo responsável pela área da cultura, 

o Instituto do Turismo de Portugal, I. P., o IAPMEI — Agência para a Competitividade e Inovação, I. P., o Instituto do Emprego e 

da Formação Profissional, I. P., a Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., e o Instituto Nacional de Investigação Agrária e 

Veterinária, I. P. 

O presente diploma entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/conteudo/145102353
https://dre.pt/application/conteudo/146435544
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66639546/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/conteudo/146240981
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PORTARIA N.º 250-A/2020: PROGRAMA “JOVEM + DIGITAL” 

A Portaria n.º 250-A/2020, de 23 de outubro, cria o Programa «Jovem + Digital», programa de formação para a aquisição de 

competências na área digital. 

O Programa integra os apoios à formação profissional previstos no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, 

aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 de junho, e tem como objetivo estratégico reforçar a 

qualidade, a eficácia e a agilidade da formação e da qualificação profissionais, com vista à aquisição pelos jovens adultos de 

competências específicas na área digital. 

São ainda objetivos específicos da presente medida:  

(i) reforçar a adequação da formação profissional às necessidades reais do mercado de trabalho;  

(ii) contribuir para o reforço de competências profissionais de jovens adultos com vista a melhorar a sua empregabilidade. 

São destinatários do Programa os jovens adultos, com idade igual ou superior a 18 anos e menor ou igual a 35 anos, inscritos no 

Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), como desempregados, com habilitação de nível secundário ou 

superior. Podem ainda participar no Programa os jovens adultos, com idade igual ou superior a 18 anos e menor ou igual a 35 

anos, inscritos no IEFP, I. P., como desempregados, que: (i) não tenham concluído o ano terminal do ciclo formativo de nível 

secundário; ou (ii) estejam a realizar processos de reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) de nível 

secundário. 

A formação no âmbito do Programa é desenvolvida pelas seguintes entidades formadoras: (1) Rede de Centros do IEFP, I. P., 

incluindo os centros de gestão direta e os centros de gestão participada; (2) Entidades formadoras certificadas pela Direção -

Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), desde que aprovadas em concurso para constituição de bolsa de 

entidades formadoras externas do IEFP, I. P.. 

O presente diploma entrou em vigor no dia da sua publicação. 

https://dre.pt/application/conteudo/146244078
https://dre.pt/application/conteudo/135391594
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LEGISLAÇÃO REFERENTE AO CONTEXTO COVID  

No contexto da atual situação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus SARS-COV-2 e pela doença COVID-19, Portugal 

tem vindo a adotar medidas para a prevenção, contenção e mitigação da transmissão da infeção. Simultaneamente, têm sido 

implementadas medidas de apoio à economia e comunidade. 

 

No sentido de facilitar a leitura, apenas se apresenta a legislação publicada entre 1 e 30 de outubro. 

 

Medidas relativas à prevenção, contenção, mitigação e tratamento de infeção epidemiológica por COVID-19 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 87/2020, de 14 de outubro  

Define orientações e recomendações relativas à organização do trabalho na Administração Pública no âmbito da pandemia da 

doença COVID-19. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 88/2020, de 14 de outubro  

Define orientações e recomendações relativas à organização e funcionamento dos serviços públicos de atendimento aos 

cidadãos e empresas no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 88-A/2020, de 14 de outubro  

Declara a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

A situação epidemiológica que se verifica em Portugal justifica a alteração de regras e medidas de combate à pandemia da doença 

COVID-19, por forma a garantir uma melhor proteção da saúde pública e a salvaguarda da saúde e segurança da população, de 

forma a mitigar o contágio e a propagação do vírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. 

 

Medidas de apoio à sustentabilidade da economia, das empresas e da comunidade 

Declaração de Retificação n.º 39/2020, de 12 de outubro 

Declaração de retificação à Lei n.º 45/2020, de 20 de agosto, que «Altera o regime excecional para as situações de mora no 

pagamento da renda nos contratos de arrendamento não habitacional, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, 

procedendo à segunda alteração à Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril». 

 

Lei n.º 58-A/2020, de 30 de setembro 

Alarga o regime extraordinário de proteção dos arrendatários, procedendo à sexta alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de 

março. 

 

 

  

https://dre.pt/application/conteudo/145359681
https://dre.pt/application/conteudo/145359682
https://dre.pt/application/conteudo/145440403
https://dre.pt/application/conteudo/145132198
https://dre.pt/application/conteudo/145132198
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/140631236/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131193441/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473088/details/normal?l=1
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