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1.

DESTAQUES

NOVAS OPORTUNIDADES
APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS GABINETES TÉCNICOS FLORESTAIS 2020
OPERAÇÃO 6.2.2 – RESTABELECIMENTO DO POTENCIAL PRODUTIVO (18º ANÚNCIO)
OPERAÇÃO 3.1.1. JOVENS AGRICULTORES | TERRITÓRIOS DE BAIXA DENSIDADE (11.º
ANÚNCIO)
OPERAÇÃO 3.1.2. INVESTIMENTO DE JOVENS AGRICULTORES NA EXPLORAÇÃO
AGRÍCOLA | TERRITÓRIOS DE BAIXA DENSIDADE (5º ANÚNCIO)
PORTARIA N.º 268/2020, DE 18 DE NOVEMBRO – APOIOS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA
PROGRAMA APOIAR
NOTÍCIAS E DOCUMENTOS RELEVANTES
ODSLOCAL – Plataforma Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento
"Possibilitando sistemas alimentares sustentáveis: Manual do Inovador" | FAO
2.º Inquérito ao comércio grossista e retalhista de produtos biológicos | DGADR
EVENTOS E PROCESSOS MOBILIZADORES
SMART TRAVEL – 3 a 5 de dezembro de 2020 | online
3.ª Edição do Programa BEST - 30 novembro a 18 dezembro 2020 | online
Formação Programa Clean & Safe – Turismo de Portugal | online
Rural Inspiration Awards 2021
LEGISLAÇÃO RELEVANTE
Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2020 – aprovação da Estratégia Portugal 2030
Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2020 - Princípios orientadores e a estrutura operacional do período de programação
(2021-2027)
Declaração de Retificação n.º 48-A/2020 no âmbito dos instrumentos criados na Nova Geração de Políticas de Habitação
Declaração de Retificação n.º 48-B/2020 no âmbito do inventário do património imobiliário do Estado com aptidão para uso
habitacional e a criação de uma bolsa de imóveis do Estado para habitação
Autorização para alterar a Lei n.º 31/2014 - bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de
urbanismo, e a aprovação do regime jurídico de arrendamento forçado.
Portaria n.º 260/2020, de 5 de novembro – alteração ao RE CI
Portaria n.º 266/2020, de 18 de novembro - alteração do regulamento SI2E
Declaração de Retificação n.º 46/2020 no âmbito do apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde
Portaria n.º 269/2020, de 19 de novembro no âmbito do Programa Adaptar Social +
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2.

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO

Apoio ao funcionamento dos Gabinetes técnicos florestais 2020
Entidades elegíveis: Municípios com Gabinetes Técnicos Florestais (GTF) operacionais
Candidaturas até: 9 de dezembro de 2020
O presente apoio financeiro para funcionamento dos GTF insere-se no eixo de intervenção “Defesa da floresta contra incêndios”,
previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º e na tipologia de ação “O funcionamento dos gabinetes técnicos florestais de âmb ito
municipal ou intermunicipal”, previsto na subalínea ii), da alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º, ambos do regulamento do FFP, aprovado
em anexo pela Portaria n.º 77/2015, de 16 de março, na sua redação atual.
Para efeito de elegibilidade, os municípios devem cumprir os seguintes requisitos:
1.
Operacionalidade do Gabinete Técnico Florestal
Apenas são objeto de apoio financeiro os municípios cujos GTF se encontrem operacionais, total ou parcialmente, durante o
ano de 2020. Considera-se que o GTF se encontra operacional, quando tem técnico contratado e em funções.
2.
Situação do Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI)
• Nos termos do n.º 11 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, a atribuição de
subsídios outorgados pelo Estado aos municípios no âmbito da defesa da floresta contra incêndios e da gestão florestal é
condicionada à existência do Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) aprovado.
• Nos termos do n.º 2 do artigo 10.º do mesmo diploma, os PMDFCI são elaborados pelas câmaras municipais, sujeitos a
parecer prévio das respetivas Comissão Municipal da Defesa da Floresta (CMDF) e parecer vinculativo do Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF, I.P.), e aprovados pela assembleia municipal, em consonância com o
Plano Nacional da Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI) e com o respetivo planeamento distrital de defes a da
floresta contra incêndios, sendo as regras de elaboração, consulta pública e aprovação e a sua estrutura tipo estabelecidas
por regulamento do ICNF, I.P., homologado pelo membro do Governo responsável pela área das florestas.
• O artigo 6.º do Regulamento do PMDFCI, homologado pelo Despacho n.º 443-A/2018, publicado no Diário da República
N.º 6, 2.ª Série, de 9 de janeiro, determina que o PMDFCI tem um período de vigência de 10 (dez) anos, que coincide
obrigatoriamente com os 10 anos do planeamento em defesa da floresta contra incêndios que nele é preconizado. Ainda
e, de acordo com o artigo 8.º do referido despacho, relativo às disposições finais, os PMDFCI aprovados no âmbito do
Despacho n.º 4345/2012, de 27 de março, mantêm o seu período de vigência de 5 anos, findo o qual deve ser apresentado
um PMDFCI atualizado com base no guia técnico divulgado no sítio da Internet do ICNF, I.P.. É ainda referido que, a fim
de evitar situações de ausência de PMDFCI atualizado, devem estes ser elaborados com a necessária antecedência, tendo
em vista os prazos estabelecidos no artigo 4.º.
3.
Plano Operacional Municipal (POM) aprovado e inserido no iPLAN
A componente operacional do PMDFCI designada de Plano Operacional Municipal (POM) é uma atualização anual que deve
ser aprovada em sede de CMDF até 15 de abril e enviado ao ICNF. No mesmo regulamento, no n.º 1 do artigo 10.º, é referido
que os municípios devem proceder ao carregamento da informação relativa à defesa da floresta, nomeadamente o PMDFCI
e o POM (aprovado em 2020 e inserido no iPLAN).
4.
Registo atualizado das ações de gestão de combustíveis na base de dados do SGIF (Sistema de Gestão de Informação
de Incêndios Florestais)
De acordo com as alíneas f) e g) do artigo 2.º da Lei n.º 20/2009, de 12 de maio, devem os municípios proceder ao registo
cartográfico anual de todas as ações de gestão de combustíveis, bem como à recolha, registo e atualização da base de dados
da Rede de Defesa da Floresta contra Incêndios (RDFCI), a integrar no POM, nos termos do n.º 6 do artigo 26.º do DecretoLei n.º 124/2006, de 6 de junho, na sua redação atual. Para efeitos do presente apoio, os municípios devem proceder ao
carregamento das ações de gestão de combustível na base de dados do Sistema de Gestão de Informação de Incêndios
Florestais (SGIF), relativas ao 3.º trimestre de 2020.
Deverá ser registado no formulário de candidatura, obrigatoriamente, a seguinte informação:
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• Valores previstos e valores efetivamente executados em 2019 relativos a: (i) Rede primária - Faixas de gestão de
combustível (ha); (ii) Rede secundária - Faixas de gestão de combustível (ha); (iii) Faixas de gestão de combustível em
torno dos aglomerados populacionais (ha); (iv) Construção e manutenção de pontos de água (n.º); e (v) Construção e
manutenção de rede viária (km).
• Informação relativa ao cumprimento das atribuições referidas nas alíneas a) Acompanhamento das políticas de fomento
florestal, b) Acompanhamento e prestação de informação no âmbito dos instrumentos de apoio à floresta, c) Promoção
de políticas e de ações no âmbito do controlo e erradicação de agentes bióticos e defesa contra agentes abióticos, d)
Apoio à comissão municipal de defesa da floresta, h) Apoio técnico na construção de caminhos rurais no âmbito da
execução dos planos municipais de defesa da floresta e l) Preparação e elaboração do quadro regulamentar respeitante
à autorização da utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, nos termos do artigo 29.º do DecretoLei 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, a aprovar pela assembleia municipal, e do artigo 2.º da Lei 20/2009,
de 12 de maio.
A formalização das candidaturas é realizada pelos municípios junto do ICNF, I.P., mediante a submissão na plataforma eletrónica
do Fundo Florestal Permanente e preenchimento de formulário próprio disponibilizado nessa plataforma. Este formulário deverá
ser assinado de forma digital pelo representante legal do Município, após o qual será carregado antes da submissão final da
candidatura.
Previamente à submissão das candidaturas o beneficiário deve proceder ao seu registo e autenticação na plataforma do ICNF,
IP. (fau.icnf.pt).
Cada município deverá apresentar uma única candidatura.
A dotação orçamental prevista corresponde a 3.867.556,35€.
Os apoios ao funcionamento dos GTF são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável, até ao montante máximo
de 13.979€ por município.
+info: Anúncio n.º 2020-0202-01

Operação 6.2.2 – Restabelecimento do potencial produtivo (18º anúncio)
Entidades elegíveis: (i) pessoas singulares ou coletivas cujas explorações agrícolas sofram diminuições no respetivo potencial
agrícola em consequência de catástrofes naturais, fenómenos climáticos adversos ou acontecimentos catastróficos oficialmente
reconhecidos; (ii) organizações de agricultores responsáveis pela gestão de infraestruturas coletivas de apoio à atividade agrícola
danificadas por catástrofes naturais, fenómenos climáticos adversos ou acontecimentos catastróficos oficialmente reconhecidos,
cujas explorações agrícolas beneficiárias sejam afetadas pelos danos causados a essas infraestruturas.
Candidaturas até: 15 de janeiro de 2020 (17 h)
Deflagrou, no decurso dos passados meses de maio, junho, julho, agosto e setembro de 2020, um conjunto de incêndios de
grande proporção, que alastraram por vastas áreas do país, e cuja dimensão e gravidade dos prejuízos causados reconduzem a
qualificação desta situação à «catástrofe natural», nos termos e para os efeitos da alínea b) do artigo 3.º da Portaria n.º 199/2015,
de 6 de julho, na sua redação atual, e ao seu reconhecimento oficial como tal.
A presente operação visa conceder apoio à reconstituição ou reposição do potencial produtivo das explorações agrícolas
danificadas, por efeito da catástrofe natural reconhecida no número anterior, nos ativos fixos tangíveis e ativos biológicos do seu
capital produtivo, correspondente a animais, plantações plurianuais, máquinas, equipamentos, armazéns e outras construções
de apoio à atividade agrícola.
Só são elegíveis ao apoio as explorações cujo dano sofrido ultrapasse 30% do seu potencial agrícola.
O apoio é concedido sob a forma de subvenção não reembolsável. Os níveis de apoio a conceder são os seguintes:
a) 100% da despesa elegível igual ou inferior a 5.000€;
b) 85% da despesa elegível superior a 5.000€ e até 50.000€;
4
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c) 50% da despesa elegível superior a 50.000€ e até 800.000€;
d) caso a despesa elegível seja superior a 800.000€, o apoio é atribuído até ao limite deste valor.
Para efeitos de aplicação dos níveis de apoio, a despesa elegível é fracionada, sucessivamente, pelos escalões previstos nas
alíneas a), b) e c), de acordo com as respetivas condições, até ao limite do respetivo montante, recebendo cada fração da des pesa
elegível o nível de apoio que corresponda ao escalão em que fica enquadrada. Ao investimento elegível é aplicada a taxa média
resultante do fracionamento, que vigora durante toda a execução do projeto.
O montante mínimo da despesa elegível é de 100€. O montante global do apoio disponível é de 2.000.000€.
São elegíveis as despesas efetuadas após a data da ocorrência dos respetivos incêndios, conforme informação constante no
anexo ao Despacho n.º 11742/2020.
A formalização da candidatura, não dispensa a apresentação da declaração de prejuízos, a qual, para efeitos do disposto na al ínea
d) do n.º 2 do artigo 6.º da Portaria n.º 199/2015, de 6 de julho, pode ser apresentada em simultâneo com a candidatura, e até
ao termo do respetivo prazo, na Direção Regional de Agricultura e Pescas, de acordo com a respetiva competência territorial.
Os beneficiários só podem apresentar uma candidatura.
+info: Despacho n.º 11742/2020 | OTE n.º135/2020
Operação 3.1.1. Jovens Agricultores | Territórios de baixa densidade (11.º anúncio)
Entidades elegíveis: Jovem agricultor que, à data da apresentação da candidatura, tenha idade compreendida entre os 18 e os 40
anos inclusive, que se instale pela primeira vez numa exploração agrícola.
Candidaturas até: 20 de janeiro de 2021 (17 h)
As candidaturas apresentadas devem prosseguir os seguintes objetivos:
(a) fomentar a renovação e o rejuvenescimento das empresas agrícolas
(b) aumentar a atratividade do setor agrícola aos jovens, promovendo o investimento, o apoio à aquisição de conhecimentos e
a participação no mercado.
O apoio consiste num prémio à instalação, sob a forma de subvenção não reembolsável, determinado de acordo com o
estabelecido no n.º 2 do artigo 7.º da Portaria n.º 31/2015, de 12 de fevereiro, na sua redação atual.
A dotação orçamental total é de 2.000.000€.
Apenas se admite uma candidatura por beneficiário.
São admitidas candidaturas de titulares que se apresentem ao Anúncio n.º 5/Operação 3.1.2/2020 da Operação 3.1.2
“Investimento de Jovens Agricultores na exploração agrícola”. Com a apresentação da candidatura ao Anúncio n.º 5/Operação
3.1.2/2020, no mesmo formulário o jovem está a apresentar em simultâneo uma candidatura ao presente aviso.
A área geográfica elegível é a correspondente aos territórios de baixa densidade reconhecidos nos termos das Deliberações n.º
55/2015 e 20/2018 da CIC Portugal 2020, respetivamente de 01/07/2015 e 12/09/2018.
Com a apresentação da candidatura ao Anúncio n.º 5/Operação 3.1.2/2020, no mesmo formulário o jovem está a apresentar em
simultâneo uma candidatura ao Anúncio n.º 5/Operação 3.1.1/2020 (e vice-versa). Nesta situação, o jovem agricultor terá de
cumprir todos os critérios de elegibilidade das duas operações para que a candidatura possa ser aprovada. A VGO final para
efeitos de hierarquização será a média resultante das pontuações obtidas na candidatura à presente Operação 3.1.1 e na
candidatura à Operação 3.1.2, não podendo qualquer delas ser inferior à pontuação mínima de dez pontos.
+info: Anúncio n.º11/Operação 3.1.1/2020
Operação 3.1.2. Investimento de jovens agricultores na exploração agrícola | Territórios de baixa densidade
(5º anúncio)
Entidades elegíveis: Jovem agricultor que, à data da apresentação da candidatura, tenha idade compreendida entre os 18 e os 40
anos inclusive, que se instale pela primeira vez numa exploração agrícola.
Candidaturas até: 20 de janeiro de 2021 (17 h)
As candidaturas apresentadas devem prosseguir os seguintes objetivos:
(a) fomentar a renovação e o rejuvenescimento das empresas agrícolas e da estrutura produtiva agroindustrial, potenciando
a criação de valor, a inovação, a qualidade e a segurança alimentar, a produção de bens transacionáveis e a
internacionalização do setor
5
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(b) reforçar a viabilidade das explorações agrícolas, promovendo a inovação, a formação, a capacitação organizacional e o
redimensionamento das empresas
(c) preservar e melhorar o ambiente, assegurando a compatibilidade dos investimentos com as normas ambientais e de
higiene e segurança no trabalho.
A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos nas explorações agrícolas cujo valor elegível seja superior a
25.000€.
Não são admissíveis investimentos na instalação de culturas permanentes regadas em terrenos adjacentes a perímetros de
rega de Aproveitamentos Hidroagrícolas, quando tenham origem de água a título precário, provenientes destes.
Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável para os investimentos elegíveis até 700.000€ por
beneficiário e de subvenção reembolsável no que exceder aquele montante, até ao valor máximo de 5.000.000€ de
investimento elegível por beneficiário. A estes valores será deduzido o valor aprovado em concursos anteriores.
Os níveis de apoio a conceder, com base no custo total elegível dos investimentos propostos no pedido de apoio, em
percentagem, são os constantes no Anexo II da Portaria n.º 118/2018, de 30 de abril, na sua redação atual. Apenas se admite
uma candidatura por beneficiário.
A dotação orçamental total é de 8.000.000€.
A área geográfica elegível é a correspondente aos territórios de baixa densidade reconhecidos nos termos das Deliberações
n.º 55/2015 e 20/2018 da CIC Portugal 2020, respetivamente de 01/07/2015 e 12/09/2018.
Com a apresentação da candidatura ao Anúncio n.º 5/Operação 3.1.2/2020, no mesmo formulário o jovem está a apresentar
em simultâneo uma candidatura ao Anúncio n.º 5/Operação 3.1.1/2020 (e vice-versa). Nesta situação, o jovem agricultor terá
de cumprir todos os critérios de elegibilidade das duas operações para que a candidatura possa ser aprovada. A VGO final para
efeitos de hierarquização será a média resultante das pontuações obtidas na candidatura à presente Operação 3.1.1 e na
candidatura à Operação 3.1.2, não podendo qualquer delas ser inferior à pontuação mínima de dez pontos.
+info: Anúncio n.º 05/Operação 3.1.2/2020

Portaria n.º 268/2020, de 18 de novembro – apoios à produção agrícola
Entidades elegíveis: produtores pecuários (ver em detalhe informação sobre cada setor)
Candidaturas até: 21 de dezembro de 2020
A Portaria n.º 268/2020, de 18 de novembro, estabelece o regime de aplicação da medida excecional e temporária prevista no
artigo 39.º-B do Regulamento (UE) n.º 1305/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro, na sua redação
atual, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado por PDR 2020.
Os apoios previstos na portaria são aplicáveis aos seguintes setores de produção agrícola:
a) Setor das aves e dos ovos
b) Setor da carne de suíno, no que respeita à produção de leitões para abate e à produção da raça de porco alentejano
c) Setor do leite de pequenos ruminantes.
A dotação orçamental global afeta aos apoios é de 12,2 milhões de euros, repartida do seguinte modo:
a) Setor das aves e dos ovos: 7,1 milhões de euros
b) Setor da carne de suíno: 2,9 milhões de euros
c) Setor do leite de pequenos ruminantes: 2,2 milhões de euros.
Previamente à apresentação da candidatura, os interessados devem inscrever e manter atualizados os dados relativos à
identificação do beneficiário (IB), no sistema de informação do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P. (IFAP, I.
P.) As candidaturas aos apoios previstos na presente portaria são submetidas eletronicamente através do formulário próprio
disponível na plataforma iDigital, no portal do IFAP, I. P.
O período de submissão de candidaturas ao abrigo da presente portaria decorre entre os dias 1 e 21 de dezembro de 2020.
Para efeitos de aplicação da presente portaria, apenas serão consideradas as declarações de existências que tenham sido
submetidas na base de dados de apoio ao SNIRA até ao dia 30 de setembro de 2020.
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Apoio ao setor das aves
• Beneficiários: detentores de explorações de animais das seguintes espécies avícolas: frangos, galinhas poedeiras, galinhas
reprodutoras, patos, pintadas, perus e codornizes
• Critérios de elegibilidade: os candidatos ao apoio devem reunir cumulativamente as seguintes condições:
a) Ser pessoa singular ou micro, pequena ou média empresa (PME), na aceção da Recomendação da Comissão, de 6 de maio
de 2003;
b) Ser detentor de exploração com título para o exercício da atividade pecuária das espécies identificadas no artigo 4.º
pertencente às classes 1 ou 2 previstas no anexo I do Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de junho, que estabelece o Novo
Regime de Exercício da Atividade Pecuária (NREAP)
c) Deter efetivo avícola das espécies identificadas no artigo 4.º, comprovado através do registo da atividade para abate no
Sistema de Informação do Plano de Aprovação e Controlo dos Estabelecimentos (SIPACE) no primeiro quadrimestre do
ano de 2020
d) No caso de detenção de galinhas poedeiras, e em alternativa ao disposto na alínea anterior, ter submetido a declaração
de existências prevista no Despacho n.º 293/2015, de 12 de janeiro, referente a fevereiro de 2020, comprovativa da
detenção de animais.
Forma e montantes do apoio: ajuda forfetária, não reembolsável, de acordo com os montantes previstos no anexo I da
portaria, da qual faz parte integrante. No caso em que o candidato seja detentor de mais de uma exploração, o apoio a
conceder é o correspondente ao valor previsto para a classe mais elevada.
Apoio ao setor dos ovos
• Beneficiários: centros de embalagem e classificação de ovos
• Critérios de elegibilidade: os candidatos ao apoio devem reunir cumulativamente as seguintes condições:
a) Ser pessoa coletiva detentora do estatuto de PME, na aceção da Recomendação da Comissão, de 6 de maio de 2003
b) Exercer a atividade industrial, no âmbito do Sistema da Indústria Responsável, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 169/2012,
de 1 de agosto, com atribuição de Número de Controlo Veterinário (NCV)
c) Deter atividade registada no SIPACE como ativa, referente a abril de 2020
Forma e montantes do apoio: ajuda forfetária, não reembolsável, de 30 000 (euro) por beneficiário.
Apoio ao setor da carne de suíno
• Beneficiários: detentores de explorações de produção de leitões para abate.
• Critérios de elegibilidade: os candidatos ao apoio reunir cumulativamente as seguintes condições:
a) Ser detentor de exploração com título para o exercício da atividade pecuária da espécie suína, pertencente às classes 1,
2 ou 3 previstas no anexo I do Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de junho (NREAP)
b) Ter submetido na base de dados de apoio ao Sistema Nacional de Informação e Registo Animal (SNIRA) a declaração de
existências de dezembro de 2019 e de abril de 2020, de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 142/2006, de 27 de
julho
c) Deter explorações com histórico de abate de leitões no ano de 2019, comprovado pelas respetivas guias de abate
registadas no SNIRA
d) Deter explorações com um mínimo de 3 e um máximo de 200 porcas reprodutoras, em cabeças naturais, evidenciado na
declaração de existências de abril de 2020
e) O efetivo de porcas reprodutoras e leitões com menos de 20 kg deve representar, pelo menos, 90 % do efetivo total de
suínos declarados em cabeças naturais, na declaração de existências referida na alínea anterior
f) Podem beneficiar dos montantes específicos do apoio previstos no anexo II para as raças autóctones os candidatos que
detenham explorações com porcas de raças autóctones, inscritas no respetivo livro genealógico
Forma e montantes do apoio: ajuda forfetária, não reembolsável, de acordo com os montantes previstos no anexo II da
portaria, apurados a partir da declaração de existências de abril de 2020.

7
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Apoio ao setor de produção do leite de pequenos ruminantes
• Beneficiários: produtores de pequenos ruminantes que detenham explorações que se dediquem à produção leiteira.
• Critérios de elegibilidade: Os candidatos ao apoio devem reunir cumulativamente as seguintes condições:
a) Ser detentor de exploração com título para o exercício da atividade pecuária das espécies ovina ou caprina, pertencente
às classes 1, 2 ou 3 previstas no anexo I do Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de junho (NREAP);
b) Ter atividade registada como produtor de leite de ovelha ou de cabra no Sistema de Informação do Plano de Aprovação
e Controlo dos Estabelecimentos (SIPACE), no primeiro quadrimestre de 2020;
c) Ter submetido na base de dados de apoio ao SNIRA a declaração de existências relativa a dezembro de 2019, comprovativa
da detenção de fêmeas reprodutoras e da comercialização de leite destas espécies.
Forma e montantes do apoio: ajuda forfetária, não reembolsável, de acordo com os montantes previstos no anexo IV da
portaria, apurados com base na declaração de existências de dezembro de 2019.

Programa APOIAR
Entidades elegíveis:
• Programa Apoiar.PT: Micro e pequenas empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica
• Programa Apoiar Restauração: Micro e pequenas empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica e
médias empresas.
Candidaturas até: Até esgotar a dotação
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 101/2020, de 20 de novembro aprovou um conjunto de medidas destinadas às
empresas, através de um instrumento de apoio à tesouraria das empresas, que atuem em setores particularmente afetados
pelas medidas de confinamento, assegurando e preservando a sua liquidez no mercado e a continuidade da sua atividade
económica durante e após o surto pandémico. Por decisão do Conselho de Ministros, a 12 de novembro, este instrumento foi
reforçado com uma medida adicional de apoio às empresas do setor da restauração, afetadas pelas restrições ao funcionamento
decorrentes do estado de emergência decretado a 6 de novembro e que, atendendo às especificidades do setor, abrange micro,
pequenas e também as médias empresas.
É neste âmbito que o Governo aprovou o Sistema de Incentivos à Liquidez, designado Programa APOIAR, cujo regulamento
específico foi publicado em anexo à Portaria n.º 271-A/2020, de 24 de novembro, o qual inclui as medidas “APOIAR.PT” e “APOIAR
RESTAURAÇÃO”, doravante designado por Regulamento do Programa APOIAR, constituindo o enquadramento regulamentar do
presente Aviso. Neste contexto foi necessário promover a reprogramação do Programa Operacional Competitividade e
Internacionalização – Compete 2020 designadamente ao nível da introdução da elegibilidade da categoria de intervenção “Fundo
de Maneio” (Deliberação n.º 35 CIC Portugal 2020).
O presente Aviso tem como objetivo apoiar o financiamento do fundo de maneio das Micro, Pequenas e Médias Empresas (estas
últimas apenas na medida APOIAR RESTAURAÇÃO) localizadas no território do continente, que registem forte redução do volume
faturação e que atuem nos setores mais afetados pelas medidas excecionais de mitigação da crise sanitária.
São elegíveis as candidaturas de beneficiários cuja atividade económica principal, nos termos da definição constante na alínea a)
do artigo 2.º do Regulamento do Programa APOIAR, se insere na lista prevista no Anexo A do referido regulamento, para o caso
da medida APOIAR.PT, e no Anexo B, para o caso da medida APOIAR RESTAURAÇÃO.
Os apoios são atribuídos sob a forma de subvenção não reembolsável. No caso das empresas elegíveis simultaneamente às
medidas APOIAR.PT e APOIAR RESTAURAÇÃO, o apoio apurado é cumulativo.
Nas candidaturas ao APOIAR.PT, a taxa de financiamento é de 20% sobre o montante da diminuição da faturação da empresa,
calculada nos termos da alínea d) do ponto 5.1 do presente Aviso, com o limite máximo de 7.500€para as microempresas e de
40.000€ para as pequenas empresas. No caso das empresas cuja atividade principal se encontra encerrada administrativamente,
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enquadradas nos CAE 56302, 56304, 56305, 93210 e 93294, o limite máximo referido na alínea anterior é alargado para 11.250€
para as microempresas e para 60.000€ para as pequenas empresas.
Nas candidaturas ao APOIAR RESTAURAÇÃO, a taxa de financiamento é de 20% sobre o montante da diminuição da faturação da
empresa calculada nos termos da alínea g) do ponto 5.2 do presente Aviso.
A dotação do Fundo FEDER afeta ao presente concurso é de 750 milhões de euros. O esgotamento da dotação em qualquer uma
das medidas (“APOIAR.PT” ou “APOIAR RESTAURAÇÃO”) não impede a continuidade da receção de candidaturas ao abrigo da
outra medida.
Cada empresa apenas pode apresentar uma candidatura. No caso das micro e pequenas empresas que se candidatem
simultaneamente à medida APOIAR.PT e à medida APOIAR RESTAURAÇÃO, a candidatura é única, no mesmo formulário de
candidatura. Em ambas as medidas, APOIAR.PT e APOIAR RESTAURAÇÃO, não são aceites desistências de candidaturas
submetidas, para submissão de nova candidatura.
A AD&C disponibilizou novos números de telefone para aumentar a capacidade de resposta: 218 801 160, 218 801 161,
218 814 000.
+info: Aviso n.º 20/SI/2020 | FAQ – Questões Frequentes

Formação contínua de docentes e outros agentes de educação e formação
Entidades elegíveis: Centros de Formação de Agrupamentos de Escolas (CFAE) através dos Agrupamentos de Escolas sede, sendo
obrigatória a existência de protocolos de colaboração institucional entre os CFAE e Instituições do Ensino Superior, podendo
adicionalmente, sem caráter obrigatório, dispor ainda de protocolos com outras entidades com cursos acreditados ou ações
reconhecidas como relevantes (e.g. associações de profissionais nesta área); Direção-Geral de Educação (DGE); Direção-Geral da
Administração Escolar (DGAE); Instituto de Avaliação Educativa, I.P. (IAVE, I.P).
Candidaturas até: 7 de janeiro de 2021 (18 h)
O aviso tem como objetivo apoiar operações que se enquadram no Eixo Prioritário 4 – Qualidade e Inovação do Sistema de
Educação e Formação, incidindo na formação de docentes e outros agentes de educação e formação, conforme previsto na
alínea f) do n.º 1 do artigo 30.º do RECH, em articulação com o Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho, que estabelece o regime jurídico da formação contínua de professores e define o
respetivo sistema de coordenação, administração e apoio.
O Programa de digitalização para as Escolas, no âmbito do Plano de Ação para a Transição Digital, aprovado pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 30/2020, de 21 de abril de 2020, prevê o desenvolvimento de um programa para a transformação
digital das escolas, com as seguintes dimensões, entre outras:
i. A disponibilização de equipamento individual ajustado às necessidades de cada nível educativo para utilização em conte xto
de aprendizagem;
ii. A garantia de conectividade móvel gratuita para alunos, docentes e formadores do Sistema Nacional de Qualificações,
proporcionando um acesso de qualidade à Internet na escola, bem como um acesso à Internet em qualquer lugar;
iii. O acesso a recursos educativos digitais de qualidade (a título de exemplo, manuais escolares, cadernos de atividades, aulas
interativas, testes interativos, preparação para exames, análise de desempenho, diagnóstico e proposta de percursos de
aprendizagem, relatório de progresso para encarregados de educação e dicionários);
iv. O acesso a ferramentas de colaboração em ambientes digitais que promovam a inovação no processo de ensino aprendizagem, estimulem a criatividade e a inovação, permitam o acompanhamento à distância da sala de aula (sobretudo
nos casos de doença ou de necessidades especiais) e o trabalho colaborativo online, aproximando as novas gerações aos
novos paradigmas da vida em sociedade e do mundo do trabalho;
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v. A definição de processos conducentes à realização e classificação eletrónica de provas de avaliação externa em ambiente
digital;
vi. O programa prevê também uma forte aposta na capacitação de docentes, formadores do Sistema Nacional de Qualificações
e técnicos de tecnologias de informação em cada escola, através de um plano de capacitação digital de professores, que
garanta a aquisição das competências necessárias ao ensino neste novo contexto digital.
São elegíveis as tipologias de operações previstas na alínea f) do n.º 1 do artigo 30.º do RECH - Formação de docentes e outros
agentes de educação e formação - enquadradas na Prioridade de Investimento 10.i, constante do PO CH, aprovado pela
Comissão Europeia, através da decisão CE C (2018) 8168, de 29 de novembro de 2018, sendo admitidas as seguintes ações
previstas no n.º 7 do artigo 30.º da citada Portaria, desde que respondam a necessidades formativas identificadas no contexto
da implementação do Programa para a Digitalização das Escolas referido anteriormente, não sendo elegíveis ações que não se
insiram nesse Programa:
• Formação contínua de docentes e tutores da formação em contexto de trabalho;
• Formação de gestores escolares e outros agentes do sistema de educação que exercem a sua atividade em escolas.
Será dada prioridade às formações acreditadas pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFCP), no
âmbito do Plano de Ação para a Transição Digital na Educação e inscritas no documento orientador da DGE elaborado para
este efeito e que tem como referência o Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores (DigCompEdu),
contemplando, nomeadamente, os seguintes aspetos:
i. Formação para o desenvolvimento profissional dos docentes e de tutores da formação em contexto de trabalho no domínio
da literacia digital e das competências digitais;
ii. Formações no domínio da conceção e utilização de recursos educativos digitais;
iii. Formação para a integração transversal das tecnologias de informação e comunicação nas práticas pedagógicas;
iv. Formações no domínio das competências analíticas e críticas, através de projetos e práticas pedagógicas no âmbito da lógica,
algoritmos e programação, ética aplicada ao ambiente digital, segurança digital, literacia para os media na era digital e
cidadania digital.
São destinatários desta tipologia de operação: (a) os docentes da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário em
exercício efetivo de funções em agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas da rede pública, bem como docentes que
exercem funções legalmente equiparadas ao exercício de funções docentes; (b) os gestores escolares, detentores de cargos de
gestão intermédia; (c) e outros agentes de educação.
A dotação máxima indicativa de FSE a alocar ao Aviso é de 15.000.000€ A taxa de cofinanciamento é de 85% de contribuição
europeia mobilizada através do FSE, sendo os restantes 15% assegurados a título de contribuição pública nacional ao abrigo do
artigo 3.º do RECH.
A forma de apoio reveste a natureza de subvenção não reembolsável, através da modalidade de taxa fixa, conforme previsto
no n.º 1 do artigo 32.º do RECH e tal como resulta da Deliberação nº 12/2019, de 3 de junho, da CIC Portugal 2020, a qual
consta do Anexo I do Aviso.
Cada beneficiário poderá apresentar uma candidatura por região NUTS II elegível ao PO CH (Norte, Centro e Alentejo). A
elegibilidade é determinada pelo local de realização da formação, nos termos do n.º 5 do artigo 29.º do RECH. Quando a
formação se realizar unicamente em regime de e-learning, o local da formação é aquele onde trabalha a maioria dos
formandos. Quando a formação é em regime de b-learning o local da formação é aquele onde ocorre a formação presencial.
+info: Aviso n.º POCH-67-2020-08
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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

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

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

IEFP: Estágios Ativar.pt

18 de dezembro de 2020 (18h)

ATIVAR.PT

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 | 20102019 | 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

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

EEA
Grants:
Programa
Cidadãos
Ativ@s

Regulamento
https://gulbenkian
.pt/cidadaosativos/
https://www.eeagr
ants.gov.pt/pt/pro
gramas/programacidadao-ativs/concursos/
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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/agoranos
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
| Fichasíntese | 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 SARSCOV-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 – COVID19

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

IPDJ: Programa Cuida-te+

Não definido

Programa Cuida
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

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

Aviso N.º 16/SI/2018 (Inovação Produtiva)
Aviso Nº 17/SI/2018 (Empreendedorismo
Qualificado)
+

|

Portaria
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SETOR PÚBLICO
AVISO

DATA DE ENCERRAMENTO

LINK

Portugal 2020 / POSEUR: Investimentos com
vista à Valorização de Biorresíduos em
Portugal Continental – 3.º Aviso

1.ª Fase: 15 de dezembro de 2020
(18h)
2.ª Fase: 29 de janeiro de 2021 (18h)

Aviso POSEUR-11-2020-15

Portugal 2020/ Centro 2020: Operações de
acolhimento empresarial

15 de dezembro de 2020 (18h)

Aviso n.º CENTRO-53-2020-08

POSEUR: 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: Planos
Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar II

29 de dezembro
(17h59m59s)

Aviso Centro-66-2020-84

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

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 | 20102019 | 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 participantes (até
100 e mais de 100)

https://programas.juventude.gov.pt/agoranos
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

IFRRU 2020

Não definido

https://ifrru.ihru.pt/
Aviso de abertura de candidaturas

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

Linha BEI PT 2020 – autarquias (2018)

de

2020
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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/
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4. DOCUMENTOS E PUBLICAÇÕES RELEVANTES

ODSLOCAL – Plataforma Municipal dos Objetivos de desenvolvimento
A Plataforma ODSlocal é uma iniciativa que visa mobilizar os Municípios e outras entidades relevantes
para a concretização, ao nível local, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos
pela Agenda 2030 das Nações Unidas, monitorizando a evolução dos Municípios em relação às várias
metas dos ODS através de indicadores de progresso construídos a partir de informação de bases de
dados nacionais e dos próprios Municípios. Pretende, ainda, mapear as práticas inovadoras e sustentáveis que tanto as
autarquias como a sociedade civil e as empresas estão a implementar, e medir o seu impacto.
Tendo como parceiros o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS), o OBSERVA (Instituto de
Ciências Sociais, Universidade de Lisboa), o MARE (Universidade Nova de Lisboa) e a 2adapt, esta iniciativa apoia-se num portal
online dinâmico, de base tecnológica, que permite visualizar e monitorizar os contributos e progressos de cada Município em
relação aos ODS, com um rigoroso controlo de qualidade da informação e um intenso envolvimento de atores e respetiva
capacitação, a par de uma forte aposta numa estratégia de comunicação.
O projeto resulta de um processo de cocriação desenvolvido, entre 2018 e 2019, em sete municípios-piloto (Bragança, Cascais,
Castelo de Vide, Coruche, Loulé, Seia e Viana do Castelo), selecionados com base em critérios de diversidade e de localização no
espaço nacional com o intuito de identificar as características que deveriam ser consideradas para se chegar a um processo e a
uma ferramenta sensíveis às especificidades locais e, por isso, suficientemente flexível para integrar a diversidade territorial
existente no País. A partir de 2020 abrangerá todos os municípios portugueses com interesse em participar.
Apenas os Municípios podem aderir à Plataforma ODSlocal. Contudo, todos os agentes da sociedade civil, que de forma
autónoma muito têm contribuído para o cumprimento dos ODS, estão convidados a adicionar os seus projetos ao Portal ODSlocal
e mapear, através do preenchimento de um formulário, as ações inovadoras e sustentáveis em curso no terreno, o que lhes irá
conferir uma maior visibilidade e notoriedade.
O desempenho dos municípios da rede AHP nos indicadores associados aos vários ODS pode ser consultado em
https://odslocal.pt/
Indicadores:
1 - Erradicar a pobreza; 2 - Erradicar a fome; 3 - Saúde de qualidade; 4 - Educação de qualidade; 5 - Igualdade de género; 6 - Agua
potável e saneamento; 7 - Energias Renováveis e Acessíveis; 8 - Trabalho Digno e Crescimento Económico; 9 - Indústria, inovação
e infraestruturas; 10 - Reduzir as desigualdades; 11 - Cidades e comunidades sustentáveis; 12 - Produção e Consumo
Sustentáveis; 13 - Ação Climática; 14 - Proteger a Vida Marinha; 15 - Proteger a Vida Terrestre; 16 - Paz, Justiça e Instituições
Eficazes; 17 - Parcerias para a Implementação dos Objetivos
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PEPAC – Consulta alargada
Encontra-se aberto o processo de consulta alargada do Plano Estratégico de Portugal no âmbito da Política Agrícola Comum,
para o período 2023-2027.
A proposta de Regulamento dos Planos Estratégicos da PAC (PEPAC), da Comissão Europeia, estabelece que cada Estado-Membro
apresente um plano estratégico único incluindo as medidas de apoio para se alcançarem os objetivos específicos da UE para a
futura PAC e a Comissão verifica esses planos e procede à sua aprovação. Os planos estratégicos da PAC combinarão os
instrumentos de apoio da PAC financiados pelo FEAGA (pagamentos diretos e intervenções setoriais) e pelo FEADER
(intervenções do desenvolvimento rural).
A nível nacional, o Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP) é a entidade coordenadora responsável pela
elaboração do PEPAC.
O processo de consulta alargada incide nos documentos que dizem respeito às primeiras fases do processo de planeamento:
diagnósticos por objetivo específico (OE) e objetivo transversal; análise SWOT e identificação das necessidades; bem como a
“Orientação estratégica e Lógica de Intervenção” que inclui a visão estratégica nacional, articulação entre os desafios nacionais
e objetivos da PAC, a identificação das necessidades por OE e respetiva pré identificação de tipologias de intervenções que lhes
poderão dar resposta.
O conjunto destes elementos foi elaborado tendo em conta contributos de várias entidades da administração bem como de
alguns stakeholders, encontrando-se a documentação colocada para efeitos da consulta alargada estruturada em três níveis:
Continente, Região Autónoma da Madeira e Região Autónoma dos Açores.
Foi criado também um documento de contexto ao processo de consulta, designado “Documento de contexto para consulta
alargada”, que apresenta de forma sintética os aspetos chave da Politica Agrícola Comum que vigorará no período 2023 a 2027,
os aspetos principais sobre o conteúdo do Plano Estratégico da PAC, qual o ponto de situação dos trabalhos do PEPAC e
informações sobre o processo de consulta alargada.
Em termos procedimentais solicita-se que os contributos sejam endereçados para o email pac_pos2020@gpp.pt devendo indicar
a que região diz respeito o contributo, apresentando a seguinte menção no assunto do respetivo email: “Plano Estratégico da
PAC 2023-2027 | Consulta alargada | CONTINENTE ou RA MADEIRA ou RA AÇORES | Identificação da Entidade”
O processo de consulta alargada estará aberto à participação e envio de contributos até ao dia 11 de dezembro de 2020.
+info: https://tinyurl.com/yyzlcp74

Estratégia Nacional da Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-2025 – Consulta pública
Até 24 de dezembro encontra-se aberta a consulta pública a Estratégia Nacional da Inclusão das Pessoas com Deficiência 20212025 (ENIPD 2021-2025). A ENIPD 2021-2025 em consulta pública pretende consolidar os progressos até agora alcançados e
perspetivar o futuro, tendo sempre em vista o reforço do compromisso com a inclusão das pessoas com deficiência, assumido
pelo XXII Governo Constitucional como uma das prioridades da sua ação governativa e enquanto corolário de uma sociedade
que se quer mais justa, mais solidária, que respeita a diversidade e a encara como um fator de riqueza e de progresso.
Os contributos devem ser enviados para o email: consultalex.enipd.21.25@mtsss.gov.pt
+info: ENIPD 2021-2025 | Apresentação dos eixos estratégicos, objetivos gerais e respetivos objetivos específicos, as
medidas/ações concretas a desenvolver, os indicadores, as entidades envolvidas e metas.
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5.

PRÉMIOS E PROCESSOS MOBILIZADORES

RURAL INSPIRATION AWARDS 2021
Estão a decorrer, até 18 de janeiro de 2021, as candidaturas ao Rural Inspiration Awards 2021, um
Prémio promovido pela Comissão Europeia e que nesta edição se foca em projetos de boas
práticas, apoiados pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e que
promovem a visão a longo prazo para as zonas rurais.
O Prémio engloba quatro categorias: (1) Futuros Verdes; (2) Futuros digitais; (3) Futuros
Resilientes; (4) Futuros socialmente inclusivos.
Será igualmente atribuído um Prémio de Votação Popular através de um sistema de votação online.
+info: Rural Inspiration Awards
PROGRAMA TALENTA
Estão abertas, até 7 de fevereiro de 2021, as candidaturas à Primeira Edição dos Prémios
TALENTA, uma iniciativa da CORTEVA Agriscience e da CAP, e que visa promover o
empreendedorismo das mulheres no meio rural, detetando as potencialidades do território e
fortalecendo a economia local.
Podem candidatar-se ao Prémio:
• Mulheres empreendedoras rurais com projetos no sector agrícola ou agroalimentar, desenvolvidos no meio rural.
• Mulheres que estão localizadas em ambientes rurais com até 20.000 habitantes, exceto ilhas e localidades rurais ou distritos
com maior dispersão geográfica.
• Mulheres com projetos que se encontram numa fase inicial de preparação e planeamento.
• Mulheres com projetos já iniciados em ambientes rurais e que querem iniciar uma nova linha de negócio ou melhorar a que
já têm.
O projeto vencedor terá direito a um Prémio monetário no valor de 5.000€; acesso a consultoria e formação adaptada ao projeto
ao longo de 2021 e a uma campanha de divulgação do projeto vencedor e visibilidade entre parceiros, instituições, meios de
comunicação e redes sociais.
Os dois projetos finalistas terão acesso a consultoria e formação adaptada ao projeto ao longo de 2021 e a uma campanha de
divulgação do projeto e visibilidade entre parceiros, instituições, meios de comunicação e redes sociais.
+info: Prémios TALENTA

Relembram-se ainda os seguintes prémios

Data de realização

Link

Prémio de Gestão de Terras e Solos 2020/21

20 de janeiro de 2021

https://tinyurl.com/y5vmect7

Programa INCODE.2030 – Selo “Uma ação
INCODE.2030”

Sem data definida

www.incode2030.gov.pt
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6.

NOTÍCIAS

Medidas agroambientais 2021 – PDR 2020
No âmbito da transição entre períodos de programação, a candidatura aos apoios às medidas agroambientais irá ser aberta, em
2021, a novos compromissos, a assumir nos anos de 2021 e 2022, para as ações: 7.1 Agricultura Biológica, 7.3 Pagamentos Rede
Natura, 7.4 Conservação do Solo, 7.6 Culturas Permanentes, 7.7 Pastoreio Extensivo, 7.8. Recursos Genéticos, 7.9 Mosaico
Agroflorestal, 7.10. Silvoambientais e 7.12 Apoio Agroambientais à Apicultura. Esta candidatura em 2021 possibilitará, pela
primeira vez desde 2015, a entrada de novas superfícies, e respetivos beneficiários, nestas ações.
As medidas agroambientais desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento sustentável das zonais rurais,
incentivando os agricultores e outros gestores de terras a servir a sociedade através da introdução ou manutenção de práticas
agrícolas que contribuam para a atenuação e adaptação às alterações climáticas, compatíveis com a proteção e melhoria do
ambiente, da paisagem, dos recursos naturais, dos solos e da biodiversidade.
Este apoio visa compensar os agricultores pelos custos adicionais e a perda de rendimentos resultantes dos compromissos
assumidos, abrangendo apenas os compromissos que ultrapassem os requisitos e as normas obrigatórios aplicáveis.
+info: Ministério da Agricultura

Alterações regulamentares
Foram recentemente publicadas diversas alterações legislativas/regulamentares:
•
•
•
•
•
•
•

Portaria n.º 260/2020, de 5 de novembro – alteração ao RE CI
Portaria n.º 266/2020, de 18 de novembro - alteração do regulamento do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo
e ao Emprego (SI2E)
Declaração de Retificação n.º 45/2020 - medidas de proteção contra pragas dos vegetais
Portaria n.º 265-A/2020, de 16 de novembro - medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica
da doença COVID-19, no âmbito da operação n.º 10.2.1.4, «Cadeias curtas e mercados locais»
Portaria n.º 273-B/2020, de 25 de novembro - Programa Apícola Nacional
Declaração de Retificação n.º 46/2020 - apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde
Portaria n.º 269/2020, de 19 de novembro - Programa Adaptar Social +

Consulte as alterações na secção “Legislação” do presente boletim.
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7.

EVENTOS

Smart Travel – 3 a 5 de dezembro de 2020 | online
A 7ª edição do Smart Travel terá lugar nos próximos dias 3, 4 e 5 de dezembro. Atendendo à conjuntura atual, o evento será em
formato online, com uma plataforma de debate dinâmica, destacando cidades, destinos e produtos de todo o mundo.
O Smart Travel terá o seu foco nalguns tópicos específicos: a nível internacional, as mudanças que a pandemia Covid-19 obrigou
a implementar, as consequências para as cidades, residentes, visitantes e negócios e a nível nacional, o destaque habitual pa ra
os territórios de baixa densidade e ilhas, a cultura, o empreendedorismo e a sustentabilidade.
+info: https://smartravel.pt/

3.ª Edição do Programa BEST - 30 novembro a 18 dezembro 2020 | online
O BEST – Business Education for Smart Tourism é um programa de capacitação
empresarial que visa promover o desenvolvimento das competências estratégicas e de
gestão competitiva das empresas turísticas e incentivar a sua preparação relativamente
aos atuais desafios e tendências do mercado global. A iniciativa é promovida
pelo Turismo de Portugal, em parceria com a Confederação do Turismo de Portugal e
as associações do setor.
A 3.ª edição do Programa BEST tem por objetivo dotar os participantes de estratégias e técnicas que lhes permitam adaptar-se
e reagir, com a menor disrupção possível, a uma conjuntura que é particularmente desafiante para as empresas do turismo,
mitigando impactes no desempenho dos seus negócios. Estas ações de formação e capacitação são de acesso livre e realizam -se
online em direto na Academia Digital do Turismo de Portugal, onde se encontra toda a informação e onde também devem ser
realizadas as respetivas inscrições.
Ações BEST já disponíveis para inscrição:
• 02/12/2020 - A importância dos KPI´s no sucesso da gestão do negócio: definição de métricas de avaliação da performance 15h-17h
• 03/12/2020 - Controlo dos custos e melhoria da rentabilidade do seu negócio - 10h-12h
• 04/12/2020 - Agilidade estratégica e resiliência operacional: técnicas para fortalecer o seu negócio em contextos de incerteza
- 14h-16h
• 07/12/2020 - Customer Service: ações e estratégias para um serviço de excelência no negócio da restauração em contexto de
pandemia - 10h-12h
• 09/12/2020 - Inovação estratégica e inteligência competitiva: técnicas e ferramentas para gerar novas ideias de negócio e
captar valor - 15h-17h
• 10/12/2020 - O papel do mobile na transformação digital do seu negócio: soluções e ferramentas que criam valor - 15h-17h
• 11/12/2020 - Green Economy: soluções de sustentabilidade para criar mais valor com menos impacto - 16h-18h
• 14/12/2020 - Business Unusual: roadmap para reestruturar o negócio e prepará-lo para a retoma - Animação turística - 10h12h
• 15/12/2020 - Inbound marketing: técnicas para atrair, converter, vender e monitorizar os resultados - 09h-11h
• 16/12/2020 - Cost Management: controlo de custos para maximizar resultados - 10h-12h
• 17/12/2020 - A importância dos recursos humanos na recuperação dos negócios turísticos - 14h30-16h30
• 18/12/2020 - Content Marketing: Reinventar conteúdos para o turismo - 10h-12h
+info: https://tinyurl.com/yx8ru7zu e https://academiadigital.turismodeportugal.pt (plataforma online; programa e inscrição)
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Formação Programa Clean & Safe | Online
O Turismo de Portugal prossegue com novas ações de formação online sobre o Selo
“Clean & Safe”. Esta iniciativa destinada a Empreendimentos Turísticos, Alojamento
Local, Empresas de Animação Turística, Agências de Viagens e Turismo, entre outros,
visa dar a conhecer os procedimentos de limpeza, higiene e medidas básicas de prevenção e controlo da COVID-19.
Certificadas e de inscrição gratuita, as ações de formação têm uma duração total de 2, 3 ou 4 horas (consoante o tipo de
atividade), repartidas por duas sessões. No final da formação, pretende-se que os participantes tenham delineado um esboço do
protocolo interno de atuação relativo ao surto de COVID-19, adaptado à sua organização.
A partir de outubro, as formações Clean & Safe têm lugar na Academia Digital, uma nova plataforma de gestão de toda a
formação executiva disponibilizada pelo Turismo de Portugal e pelas suas Escolas. Esta solução tem como objetivo facilitar o
acesso à informação, contribuir para melhorar a experiência de formação e, sobretudo, o conhecimento adquirido.
Estão disponíveis para inscrição as seguintes ações Clean & Safe, até dezembro de 2020:
• Campos de Golfe
• Empresas de Congressos e Eventos
• Empreendimentos Turísticos
• Estabelecimentos de Restauração e Bebidas
• Motoristas de Turismo

• Agentes de Animação Turística
• Alojamento Local
• Guias Intérpretes
• Agências de Viagens e Turismo

+info: https://tinyurl.com/y3vbwhyp e https://academiadigital.turismodeportugal.pt (plataforma online; programa e inscrição)

Encontro PEFC - Gestão Florestal Sustentável
Encontra-se disponível o vídeo do Webinar “Encontro PEFC - Gestão Florestal Sustentável” promovido pela PEFC Portugal, que
decorreu no dia 18 de novembro.
O evento contou com a participação de importantes intervenientes na implementação da Gestão Florestal Sustentável em
Portugal nos diversos âmbitos da Certificação PEFC – Individual, de Grupo e Regional, tendo sido igualmente apresentados os
episódios da série documental realizada durante o ano de 2020 com o intuito de dar a conhecer os benefícios de um referencial
de certificação que promove a sustentabilidade da floresta portuguesa.

The European Biodiversity Conference | 8 de dezembro de 2020
No dia 8 de dezembro de 2020, pelas 14 h, realiza-se o “The European Biodiversity Conference" um evento
online com organização da European Landowners Organization (ELO) em colaboração com a European
Agricultural Machinery Industry (CEMA). A Conferência deste ano terá como tema “Agricultura para a
biodiversidade”.
No final da Conferência decorrerá a cerimónia de entrega dos prémios do concurso European Bee Award, o
qual visa premiar 3 projetos inovadores.
As inscrições podem ser efetuadas através do formulário disponível em: https://tinyurl.com/y49gyv7k
+info: https://tinyurl.com/yxdawojm
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Programa de aceleração MAZE X
Está a decorrer, até dia 21 de dezembro, o período de candidatura ao programa de aceleração
de quatro meses para startups de impacto, o Maze X.
Neste programa de aceleração serão selecionadas 10 startups e disponibilizados, aos
empreendedores empenhados na resolução de problemas sociais e ambientais, acesso a
capital, competências e network, bem como a oportunidade de testarem os seus produtos ou
serviços com empresas parceiras que atuam como plataformas de teste, permitindo-lhes receber um valioso feedback dos
clientes e do mercado.
Face ao atual contexto de pandemia, o programa foi transposto para um programa online.
As candidaturas podem ser efetuadas até 21 de dezembro.
+info: Maze X

Relembram-se ainda os seguintes eventos

Local

Data de realização

Link

Enterprise Europe Network: Encontros de
negócios virtuais - Plataforma b2match
Care & IndustryTogether against corona

online

31 de dezembro de 2020

https://tinyurl.com/y24kmd56

Fórum internacional da mobilidade elétrica

Setúbal

23 de março de 2021
(adiado)

https://whova.com/web/ifem_202005/

Fórum "A World For Travel"

-

10 e 11 de maio de 2021
(adiado)

www.aworldfortravel.org/

6th UNWTO world forum on gastronomy
tourism

Bruges,
Bélgica

Adiado / 21 a 23 de junho
de 2021

https://tinyurl.com/qmkuylm
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8.

LEGISLAÇÃO

PERÍODO DE PROGRAMAÇÃO 2021-2027
Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2020 - Estratégia Portugal 2030
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2020 aprova a Estratégia Portugal 2030, enquanto referencial principal de
planeamento das políticas públicas de promoção do desenvolvimento económico e social do País.
Assume-se como visão desta estratégia: Recuperar a economia e proteger o emprego, e fazer da próxima década um período de
recuperação e convergência de Portugal com a UE, assegurando maior resiliência e coesão, social e territorial.
Para prosseguir esta visão, a Estratégia Portugal 2030 integra quatro agendas temáticas, que incorporam diversos domínios
estratégicos:
1 — As pessoas primeiro: um melhor equilíbrio
demográfico, maior inclusão, menos desigualdade
• Sustentabilidade demográfica
• Promoção da inclusão e luta contra a exclusão
• Resiliência do sistema de saúde
• Garantia de habitação condigna e acessível
• Combate às desigualdades e à discriminação
3 — Transição climática e sustentabilidade dos recursos
• Descarbonizar a sociedade e promover a transição
energética
• Tornar a economia circular
• Reduzir os riscos e valorizar os ativos ambientais
• Agricultura e florestas sustentáveis
• Economia do mar sustentável

2 — Digitalização, inovação e qualificações como motores
do desenvolvimento
• Promoção da sociedade do conhecimento
• Digitalização e inovação empresarial
• Qualificação dos recursos humanos
• Qualificação das instituições

4 — Um país competitivo externamente e coeso
internamente
• Competitividade das redes urbanas
• Competitividade e coesão na baixa densidade
• Projeção da faixa atlântica
• Inserção territorial no mercado ibérico

A presente resolução entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2020 – Princípios orientadores e estrutura operacional do período de programação
2021-2027
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2020 estabelece os princípios orientadores e a estrutura operacional do período
de programação de fundos europeus da política de coesão relativo a 2021-2027.
A RCM determina / estabelece ainda que:
• A Estratégia Portugal 2030 (Estratégia), aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros, n.º 98/2020, de 13 de novembro,
constitui o referencial estratégico para a elaboração do Acordo de Parceria e dos Programas Operacionais (PO) a implementar
no ciclo de programação 2021 -2027.
• Relevam ainda na programação as estratégias das regiões NUTS II do Continente e das Regiões Autónomas, bem como o
modelo de organização territorial nacional definido no Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território (PNPOT),
através da Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro.
• A programação do Acordo de Parceria e dos respetivos PO é efetuada em articulação com a programação do Plano de
Recuperação e Resiliência.
• A programação do Acordo de Parceria deve promover as sinergias e complementaridades com outras fontes de
financiamento europeu e nacional, designadamente o Mecanismo Interligar a Europa, o Invest EU, o Horizonte Europa, o
Programa Life e o Programa Europa Digital, o Fundo Ambiental, o Fundo de Inovação, Tecnologia e Economia Circular ou os
benefícios fiscais ao investimento
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• A estruturação operacional dos fundos da política de coesão, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Fundo de Coesão
e Fundo Social Europeu, é a seguinte:
a) Três PO Temáticos no Continente:
i. Demografia e inclusão, dando cumprimento, principalmente, à agenda temática da Estratégia «As pessoas primeiro:
um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão, menos desigualdade» e qualificações, da agenda temática da
Estratégia «Digitalização, inovação e qualificações como motores do desenvolvimento», com exceção das
qualificações no âmbito da atividade empresarial
ii. Inovação e transição digital, dando cumprimento, principalmente, à agenda temática da Estratégia «Digitalização,
inovação e qualificações como motores do desenvolvimento»
iii. Transição climática e sustentabilidade dos recursos, dando cumprimento, principalmente, à agenda temática da
Estratégia «Transição climática e sustentabilidade dos recursos»
b) Cinco PO Regionais no Continente, correspondentes ao território de cada NUTS II, dando cumprimento, principalmente,
à agenda temática da Estratégia «Um país competitivo externamente e coeso internamente», incluindo a declinação
territorial das restantes agendas temáticas da Estratégia;
c) Dois PO Regionais nas Regiões Autónomas
d) Um PO de Assistência Técnica
• Podem ser definidos modelos flexíveis de programação de base territorial para resposta a problemas territoriais específicos,
mobilizando os instrumentos previstos no quadro regulamentar europeu e de acordo com as seguintes modalidades:
a)

Intervenções operacionais integradas de base territorial, privilegiando a escala administrativa das NUTS III para os
objetivos da atratividade e regeneração dos centros urbanos, da provisão de serviços públicos de proximidade, incluindo
a dimensão da mobilidade associada a esta provisão, na prossecução das estratégias territoriais de descarbonização nas
áreas metropolitanas e centros regionais e na sua articulação com os centros de polaridade do PNPOT, na resolução de
debilidades estruturais específicas de determinados territórios, incluindo económicas, sociais e ambientais e, numa
ótica de seletividade, privilegiando territórios funcionais para estratégias de competitividade territorial e valorização
económica de recursos endógenos

b) Outras intervenções integradas de base territorial, podendo envolver mais do que uma NUTS III, para concretização de
estratégias e investimentos estruturantes de interesse comum, nomeadamente no âmbito dos subsistemas territoriais
do PNPOT
c) Planos territoriais para a transição justa, ao nível das NUTS III, prosseguidos no âmbito da mobilização do Fundo para a
Transição Justa, a definir no âmbito do processo de negociação com a Comissão Europeia, onde os processos de
transição para modelos económicos menos intensivos em carbono, em linha com o Plano Nacional de Energia e Clima,
acarretam maiores impactos socioeconómicos
d) Parecerias para a coesão privilegiando a intervenção sub NUTS III e supramunicipal, no âmbito de subterritórios com
dimensões de intervenção coerente centradas na ação de proximidade entre atores e territórios, procurando incentivar
abordagens inovadoras e reforço da capacitação para a ação, numa ótica de ações piloto dinamizadas pelas Autoridades
de Gestão dos PO Regionais.
A presente resolução entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 104/2020 - Programa de Eficiência de Recursos na Administração Pública para o período
até 2030
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 104/2020 aprova o Programa de Eficiência de Recursos na Administração Pública para
o período até 2030, o qual passa a ser estendido às eficiências hídrica, material e de frotas, bem como à redução de emissões de
gases com efeito de estufa (GEE).
I.

Objetivo e âmbito
• O ECO.AP 2030 tem como objetivo promover a descarbonização e a transição energética das atividades desenvolvidas
pelo Estado, contribuindo para as metas de redução de GEE, de redução de consumos de energia, de água e de materiais,
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de incorporação de renováveis no consumo final bruto de energia, estabelecidas a nível nacional para 2030, bem como
para promover a gestão eficiente destes recursos na Administração Pública.
• Neste quadro, o ECO.AP 2030 incide sobre os consumos de energia, água e materiais, produção de energia renovável,
soluções de armazenamento de energia, bem como de emissões de GEE.
• O ECO.AP 2030 aplica-se a todas as entidades da Administração Pública, direta e indireta, incluindo serviços centrais e
periféricos, tendo por referência a base de dados do Sistema de Informação da Organização do Estado (SIOE), nos termos
legalmente previstos e admitidos ao acesso.
• O ECO.AP 2030 incide sobre os consumos de energia, água e materiais, emissões de GEE, verificados nas instalações,
afetas a edifícios, equipamentos, frotas e infraestruturas, incluindo infraestruturas de mobilidade elétrica, e à capacidade
de produção de energia e soluções de armazenamento de energia, sob gestão ou utilização pelas entidades públicas.
II.

Metas de execução do ECO.AP 2030
•

Da execução do ECO.AP 2030 pelas entidades da Administração Pública, direta e indireta, deve resultar o cumprimento
das seguintes metas agregadas:
a) Eficiência energética: contribuir para uma redução de 40 % dos consumos de energia primária;
b) Autoconsumo: contribuir para que 10 % do consumo de energia seja abastecido através de soluções de
autoconsumo com origem em fontes de energia renovável;
c) Eficiência hídrica: contribuir para uma redução hídrica de 20 % no consumo;
d) Eficiência material: contribuir para uma redução material de 20 %;
e) Reabilitação e beneficiação de edifícios: contribuir para alcançar 5 % de taxa de renovação energética e hídrica de
edifícios abrangidos pelo ECO.AP.

A resolução entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Declaração de Retificação n.º 48-A/2020 - Retifica o Decreto-Lei n.º 81/2020, de 2 de outubro, que adequa os instrumentos
criados no âmbito da Nova Geração de Políticas de Habitação e a Lei Orgânica do IHRU, I. P., à lei de bases da habitação, no
âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social
No sentido de corrigir a inexatidão do Decreto-Lei n.º 81/2020, de 2 de outubro, que adequa os instrumentos criados no âmbito
da Nova Geração de Políticas de Habitação e a Lei Orgânica do IHRU, I. P., à lei de bases da habitação, no âmbito do Programa
de Estabilização Económica e Social, foi publicada a declaração que consubstancia as seguintes retificações:
No âmbito do programa Porta de Entrada - Programa de Apoio ao Alojamento Urgente (Decreto-Lei n.º 29/2018)
Retificação do Artigo 17.º Valores de referência; neste deve ler-se:
«1 - [...]:
a) [...];
b) [...];
c) No caso de obras de reabilitação ou de reconstrução e construção, o preço máximo por metro quadrado aplicável às habitações
reabilitadas ou construídas ao abrigo do regime de habitação de custos controlados;
d) [Revogada.]
e) [...].»
No âmbito do Programa de Arrendamento Acessível (Decreto-Lei n.º 68/2019)
Retificação do Artigo 10.º Limites do preço de renda; neste deve ler-se:
«1 - O preço de renda mensal de um alojamento a disponibilizar no âmbito do Programa de Arrendamento Acessível deve
observar os seguintes limites, sem prejuízo do coeficiente de atualização previsto na lei:
a) [...];
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b) [...].
2 - [...].
3 - [...].
4 - [...].»
Retificação do Artigo 19.º Enquadramento do contrato; neste deve ler-se:
«6 - O enquadramento do contrato abrange as suas renovações, mantendo-se em caso de transmissão do imóvel em que se situa
o alojamento, sem prejuízo do disposto no número seguinte.»

Declaração de Retificação n.º 48-B/2020 - Retifica o Decreto-Lei n.º 82/2020, de 2 de outubro, que regula a realização do
inventário do património imobiliário do Estado com aptidão para uso habitacional e a criação de uma bolsa de imóveis do Estado
para habitação, no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social
No sentido de corrigir a inexatidão do Decreto-Lei n.º 82/2020, de 2 de outubro, que regula a realização do inventário do
património imobiliário do Estado com aptidão para uso habitacional e a criação de uma bolsa de imóveis do Estado para
habitação, no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, foi publicada a declaração que consubstancia as
seguintes retificações:
Retificação do Artigo 9.º Procedimento de integração; neste deve ler-se:
«5 - A integração de imóveis na Bolsa nos termos do presente artigo opera a transferência da gestão dos mesmos para o IHRU,
I. P., constituindo o despacho referido no n.º 3 título bastante, sem necessidade de qualquer outro ato, para operar a
transferência dessa gestão para o IHRU, I. P., e para lhe conferir os poderes para, em nome do Estado, transmitir os imóveis nos
termos previstos no n.º 4 do artigo 12.º e no n.º 1 do artigo 14.º, compreendendo, neste caso, os poderes de representação do
Estado nas Assembleias de Participantes respetivas.»
Retificação do proémio do n.º 2 do artigo 12.º; neste deve ler-se:
«2 - A comunicação do IHRU, I. P., referida no número anterior deve conter a informação sobre o prazo máximo para
disponibilização de habitação, atento o prazo máximo, em meses, e o tipo de intervenção necessária no imóvel, nos seguintes
termos:»

Lei n.º 68/2020, de 5 de novembro - Autoriza para alterar a Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, que estabelece as bases gerais da
política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, e a aprovação do regime jurídico de arrendamento
forçado
A Lei n.º 68/2020, de 5 de novembro, concede ao Governo autorização legislativa para aprovar:
a)

A alteração aos artigos 36.º e 78.º da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, na sua redação atual, que estabelece as bases
gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo;

b) O regime jurídico do arrendamento forçado relativo às áreas delimitadas para a reconversão da paisagem em territórios
vulneráveis que sejam objeto de operação integrada de gestão da paisagem.
A autorização legislativa referida na alínea a) é concedida com o sentido e a extensão seguintes:
a)

Estabelecer a possibilidade de o arrendamento forçado, previsto no n.º 1 do 36.º da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, na
sua redação atual, abranger as situações de prédios rústicos objeto de operação integrada de gestão da paisagem, nos
casos e nos termos previstos na lei;

b) Prorrogar o prazo previsto no n.º 1 do artigo 78.º da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, na sua redação atual, até 13 de
julho de 2021.
A autorização legislativa referida na alínea b) é concedida com o sentido e a extensão de permitir ao Governo estabelecer um
regime jurídico de arrendamento forçado nas situações em que os proprietários não manifestem a intenção de executar,
voluntariamente, as intervenções apoiadas e previstas em operação integrada de gestão da paisagem relativa à área integrada
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de gestão da paisagem, a vigorar por um período de 25 anos, prorrogável, mediante fundamentação, por sucessivos períodos
adicionais até ao limite máximo global de 50 anos.
A presente autorização legislativa tem a duração de 180 dias.

Portaria n.º 264/2020, de 13 de novembro - Primeira alteração à Portaria n.º 336/2019, de 26 de setembro, que aprova a revisão
das Orientações Estratégicas Nacionais e Regionais (OENR) previstas no Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN)
A Portaria n.º 264/2020, de 13 de novembro, procede à primeira alteração à Portaria n.º 336/2019, de 26 de setembro, que
aprova a revisão das Orientações Estratégicas Nacionais e Regionais (OENR).
O anexo da Portaria n.º 336/2019, de 26 de setembro, é alterado no quinto parágrafo do ponto 1.7.1 da secção III e na fórmula
relativa ao cálculo do correto comprimento da vertente no Fator Topográfico (LS), no âmbito da aplicação da Equação Universal
da Perda de Solo (EUPS) do ponto 4 da secção IV, de acordo com a redação constante do anexo à presente portaria, da qual faz
parte integrante.
A presente portaria entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS / REGULAMENTARES
Portaria n.º 260/2020, de 5 de novembro – alteração ao RE CI
A Portaria n.º 260/2020, de 5 de novembro, procede à nona alteração ao Regulamento Específico do Domínio da Competitividade
e Internacionalização, anexo à Portaria n.º 57-A/2015, de 27 de fevereiro, na sua redação atual, que o adotou e da qual faz parte
integrante.
São alterados os artigos 1.º e 29.º do Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e Internacionalização, publicado
em anexo à Portaria n.º 57-A/2015, de 27 de fevereiro, na sua atual redação, que passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 1.º [...] 5 - As condições e regras a observar pelos vários sistemas de incentivos e apoios constantes no presente
regulamento são prorrogadas na sua vigência até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com o período de aplicação do
Regulamento (UE) n.º 1407/2013, de 18 de dezembro, e do Regulamento (UE) n.º 651/2014, de 16 de junho, estabelecido pelo
Regulamento (UE) n.º 2020/972, de 2 de julho, sobre os enquadramentos comunitários relativos aos auxílios de Estado.
Artigo 29.º [...] 2 - [...]: c) Corresponder a uma empresa criada há menos de três anos.»
A presente portaria entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Portaria n.º 266/2020, de 18 de novembro - alteração do regulamento do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao
Emprego (SI2E)
A Portaria n.º 266/2020, de 18 de novembro, procede à quarta alteração do regulamento do Sistema de Incentivos ao
Empreendedorismo e ao Emprego, aprovado pela Portaria n.º 105/2017, de 10 de março, com as alterações que lhe foram
introduzidas pelas Portarias n.os 1/2018, de 2 de janeiro, 178/2018, de 20 de junho, e 122/2020, de 22 de maio.
Os artigos 1.º , 2.º, 6.º, 9.º, 10.º e 19.º do regulamento do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego, aprovado
pela Portaria n.º 105/2017, de 10 de março, com as alterações que lhe foram introduzidas pelas Portarias n.os 1/2018, de 2 de
janeiro, 178/2018, de 20 de junho, e 122/2020, de 22 de maio, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 1.º [...] 2 - O SI2E visa operacionalizar os apoios ao empreendedorismo, à criação e à manutenção de emprego, através
dos Programas Operacionais Regionais do Norte, Centro, Alentejo, Lisboa e Algarve, considerando as elegibilidades previstas
em cada um, no âmbito das seguintes modalidades de intervenção: c) Outras intervenções de apoio alinhadas com as
estratégias de desenvolvimento regional e de coesão territorial da iniciativa das Autoridades de Gestão (AG), de ora em diante
designadas por Intervenções AG.
Artigo 2.º [...] n) «Manutenção de postos de trabalho», assegurar o número de postos de trabalho na empresa, durante
execução do projeto e até à conclusão da operação.
Artigo 6.º [...] c) Estímulo à produção nacional de base local para a expansão e modernização da produção por parte de micro
e pequenas empresas.
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Artigo 9.º [...] 1 - [...]: e) Conduzir à criação líquida de emprego, com exceção das operações previstas no n.º 4 do presente
artigo, em que é exigível a manutenção dos postos de trabalho.
4 - Aos projetos enquadráveis na alínea c) do artigo 6.º são exclusivamente aplicáveis os seguintes critérios de elegibilidade:
a) Os previstos nas alíneas a) a d), do n.º 1 e n.º 2 do presente artigo;
b) Manter os postos de trabalho;
c) Nos casos devidamente justificados, os avisos de abertura de candidatura, observando o limite máximo, podem fixar um
limite diferente do identificado nas subalíneas i) e ii) da alínea a) do n.º 2 do presente artigo.
5 - No âmbito das operações incluídas no número anterior são admitidas intervenções das AG, das CIM/AM ou GAL.
Artigo 10.º [...] 1 - [...]: k) Serviços tecnológicos/digitais, sistemas de qualidade e de certificação.
Artigo 19.º [...] i) No caso das operações previstas na alínea c) do artigo 6.º, manter os postos de trabalho desde a data de
submissão da candidatura até à conclusão da operação.»
A presente portaria entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Declaração de Retificação n.º 45/2020 - medidas de proteção contra pragas dos vegetais
A Declaração de Retificação n.º 45/2020 retifica o Decreto-Lei n.º 67/2020, de 15 de setembro, da Agricultura, que assegura a
execução e garante o cumprimento das obrigações decorrentes do Regulamento (UE) n.º 2016/2031, relativo a medidas de
proteção contra as pragas dos vegetais, e do Regulamento (UE) n.º 2017/625, relativo aos controlos oficiais, no domínio das
medidas de proteção contra pragas dos vegetais.
São introduzidas as seguintes alterações/ nova redação:
• Na alínea c) do artigo 9.º, deve ler-se: «c) Colaborar com as autoridades competentes nas investigações para apuramento da
origem da praga e a possibilidade da mesma se ter propagado aos outros vegetais, produtos vegetais e objetos conforme
previsto no artigo 17.º e no n.º 1 do artigo 33.º do Regulamento (UE) n.º 2016/2031;»
• Na alínea o) do n.º 1 do artigo 21.º, deve ler-se: «o) A não notificação imediata, por pessoas que não sejam operadores
profissionais, às autoridades competentes da suspeita ou presença de uma praga de quarentena de uma zona protegida nessa
zona, em violação do n.º 1 do artigo 33.º do Regulamento (UE) n.º 2016/2031, e da alínea a) do artigo 9.º do presente decretolei;»
• Na alínea rr) do n.º 1 do artigo 21.º, deve ler-se: «rr) O exercício de atividades relativamente às quais o respetivo registo
oficial se encontre suspenso ou revogado, em violação do n.º 8 do artigo 7.º do presente decreto-lei;»
Portaria n.º 265-A/2020, de 16 de novembro - medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica da doença
COVID-19, no âmbito da operação n.º 10.2.1.4, «Cadeias curtas e mercados locais»
A Portaria n.º 265-A/2020, de 16 de novembro, procede à segunda alteração à Portaria n.º 86/2020, de 4 de abril, alterada
pela Portaria n.º 107/2020, de 4 de maio, que estabelece um conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica da doença COVID-19, no âmbito da operação n.º 10.2.1.4, «Cadeias curtas e mercados locais», da ação n.º 10.2,
«Implementação das estratégias», integrada na medida n.º 10, «LEADER», da área n.º 4, «Desenvolvimento local», do Programa
de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado por PDR 2020.
Os artigos 3.º e 4.º da Portaria n.º 86/2020, de 4 de abril, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 3.º [...] 1 - O custo total elegível das operações, apurado em sede de análise, deve ser igual ou superior a 500 euros e
inferior ou igual a 50 000 euros, no caso da componente 'cadeias curtas', e igual ou superior a 5000 euros e igual ou infer ior a
200 000 euros, no caso da componente 'mercados locais'.
Artigo 4.º [...] 1 -... a) Deslocações dos produtores aos mercados locais, entregas em pontos específicos e a clientes finais, e
aquisições de serviços associadas.»
A presente portaria entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Portaria n.º 273-B/2020, de 25 de novembro - Programa Apícola Nacional
A Portaria n.º 273-B/2020, de 25 de novembro, estabelece medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia COVID19, aplicáveis ao ano de 2021, do Programa Apícola Nacional (PAN) relativo ao triénio de 2020-2022, regulamentado, a nível
nacional, pela Portaria n.º 325-A/2019, de 20 de setembro, alterada pela Portaria n.º 387-A/2019, de 25 de outubro.
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O disposto na presente portaria é aplicável às candidaturas aprovadas e aos respetivos pedidos de pagamento referentes ao ano
de 2021 do Programa Apícola Nacional, relativo ao triénio de 2020-2022.
• Gestão orçamental: após a aplicação da reafetação orçamental prevista no n.º 3 do artigo 68.º da Portaria n.º 325-A/2019,
de 20 de setembro, caso exista orçamento disponível, o montante remanescente é reafeto às ações a seguir identificadas,
através de um aumento proporcional da taxa de apoio, pela seguinte ordem de prioridade e com os seguintes limites
máximos:
a) Ação n.º 4.1, «Apoio à aquisição de rainhas autóctones selecionadas», até 75 %;
b) Ação n.º 7.1, «Melhoria das condições de processamento do mel», até 75 %, no caso da alínea a) do n.º 2 do artigo 56.º,
e até 60 %, no caso da alínea b) do n.º 2 do artigo 56.º;
c) Ação n.º 7.2, «Análises de qualidade do mel ou outros produtos da colmeia», até 75 %, no caso da alínea a) do n.º 2 do
artigo 62.º, e até 60 %, no caso da alínea b) do n.º 2 do artigo 62.º;
d) Ação n.º 3.1, «Apoio à transumância», até 75 %;
e) Ação n.º 2.1, «Luta contra a varroose», até 85 %.
A presente portaria entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Declaração de Retificação n.º 46/2020 - apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde
A Declaração de Retificação n.º 46/2020 retifica a Portaria n.º 218/2020, de 16 de setembro, que regula a medida Apoio ao
Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde.
São introduzidas as seguintes alterações/ nova redação:
• No artigo 2.º, na parte que altera o artigo 5.º da Portaria n.º 82-C/2020, de 31 de março, e na respetiva republicação, deve
ler-se:
«1 - As entidades promotoras asseguram o pagamento da bolsa a que os destinatários integrados nos projetos têm direito,
nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 4.º, cabendo ao IEFP, I. P., assegurar a comparticipação de 90 % desse montante.»
2 - As entidades promotoras asseguram os direitos dos destinatários previstos no n.º 4 do artigo 4.º
3 - Para efeitos do disposto no número anterior, nas situações em que a entidade não possa assegurar o transporte do
destinatário entre a sua residência habitual e o local onde decorre a atividade, o subsídio de transporte referido na alínea b)
do n.º 4 do artigo 4.º é comparticipado integralmente pelo IEFP, I. P., até ao valor de 10 % do IAS.
4 - No caso dos projetos previstos no n.º 3 do artigo 2.º, o remanescente do montante da bolsa, no valor de 10 %, bem como
as despesas com os apoios previstos no n.º 4 do artigo 4.º, sem prejuízo do disposto no número anterior quanto ao transporte,
podem ser financiadas através do protocolo celebrado para o efeito entre a entidade promotora e a segurança social.
5 - (Anterior n.º 4.)»
• No artigo 3.º, no corpo do n.º 4 do artigo 7.º-A da Portaria n.º 82-C/2020, de 31 de março, e na respetiva republicação, deve
ler-se: «4 - O incentivo de emergência à substituição de trabalhadores previsto na presente portaria é requerido pela entidade
promotora junto do IEFP, I. P., antes ou depois da celebração do contrato de trabalho, em formulário a disponibilizar no portal
https://iefponline.iefp.pt/, juntamente com os seguintes documentos:»
• No artigo 3.º, no n.º 7 do artigo 7.º-A da Portaria n.º 82-C/2020, de 31 de março, e na respetiva republicação, em anexo, deve
ler-se: «7 - A entidade com requerimento aprovado nos termos previstos na alínea a) do n.º 4 deve apresentar cópia do
contrato de trabalho no prazo de 30 dias.»
• No n.º 3 do artigo 2.º da republicação da Portaria n.º 82-C/2020, de 31 de março, deve ler-se: «3 - São também elegíveis à
medida prevista no n.º 1 do artigo 1.º os projetos referentes à constituição de brigadas de intervenção rápida para atuação
em situações de emergência, na entidade promotora ou noutras instituições, por parte de entidades com protocolo para o
efeito com a segurança social, podendo os destinatários prestar a sua atividade em instituição diversa da promotora do
projeto, ainda que a mesma tenha natureza jurídica diversa da prevista no n.º 1 do artigo 1.º»

Portaria n.º 269/2020, de 19 de novembro - Programa Adaptar Social +
A Portaria n.º 269/2020, de 19 de novembro, procede à primeira alteração à Portaria n.º 178/2020, de 28 de julho, que
estabelece um sistema de incentivos à adaptação da atividade das respostas sociais ao contexto da doença COVID-19, designado
Programa Adaptar Social +.
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É alterado o artigo 8.º da Portaria n.º 178/2020, de 28 de julho, que passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 8.º [...] 7 - É reforçada a dotação do Programa Adaptar Social +, em 9 milhões de euros, com receitas próprias dos jogos
sociais inscritas no orçamento da segurança social e destinadas a apoiar as candidaturas submetidas e validadas pelo ISS, I. P., ao
abrigo dos Avisos anexos aos Despachos n.º 7971/2020 e 7927/2020, de 7 de agosto, publicados no Diário da República, 2.ª série,
n.º 158, de 14 de agosto de 2020.»
A presente portaria entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

ATIVIDADES ECONÓMICAS – APOIOS NO ATUAL CONTEXTO COVID
Lei n.º 75/2020: Processo extraordinário de viabilização de empresas
A Lei n.º 75/2020, de 27 de novembro, (a) estabelece um regime excecional e temporário de prorrogação do prazo para conclusão
das negociações encetadas com vista à aprovação de plano de recuperação ou de acordo de pagamento, bem como de concessão
de prazo para adaptação da proposta de plano de insolvência, no âmbito da pandemia da doença COVID-19; (b) estende o
privilégio previsto no n.º 2 do artigo 17.º-H do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE), aprovado em anexo
ao Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de março, aos sócios, acionistas ou quaisquer outras pessoas especialmente relacionadas da
empresa que financiem a sua atividade durante o Processo Especial de Revitalização (PER); (c) prevê a aplicação do Regime
Extrajudicial de Recuperação de Empresas (RERE), aprovado pela Lei n.º 8/2018, de 2 de março, a empresas que se encontrem
em situação de insolvência atual em virtude da pandemia da doença COVID-19; (d) cria um processo extraordinário de viabilização
de empresas afetadas pela crise económica decorrente da pandemia da doença COVID-19; (e) estabelece a obrigatoriedade da
realização de rateios parciais em todos os processos de insolvência pendentes em que haja produto de liquidação depositado
num valor acima de 10.000 €; (f) prevê a atribuição de prioridade na tramitação de requerimentos de liberação de cauções ou
garantias prestadas no âmbito de processo de insolvência, processo especial de revitalização ou processo especial para acordo
de pagamento.
O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 31 de dezembro de 2021.

Portaria n.º 262/2020, de 6 de novembro - condições de funcionamento e identificação dos estabelecimentos de alojamento
local
A Portaria n.º 262/2020, de 6 de novembro, estabelece as condições de funcionamento (comuns e específicas dos
estabelecimentos de hospedagem; do hostel e para os estabelecimentos de alojamento local de moradia e apartamento);
identificação dos estabelecimentos de alojamento local e condições de sustentabilidade.
A presente portaria entra em vigor no prazo de 90 dias após a sua publicação.
As condições de funcionamento são aplicáveis aos estabelecimentos de alojamento local que se registem no Registo Nacional de
Alojamento Local após a entrada em vigor da presente portaria.
Aos estabelecimentos de alojamento local que estejam registados no Registo Nacional de Alojamento Local são aplicáveis as
condições de funcionamento, previstas na presente portaria, decorridos que estejam 12 meses da sua entrada em vigor.

Decreto-Lei n.º 101-A/2020 de 27 de novembro
O Decreto-Lei n.º 101-A/2020 de 27 de novembro Altera o apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas
em situação de crise empresarial e clarifica o regime excecional e temporário de faltas justificadas motivadas por assistênci a à
família.
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