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NOVAS OPORTUNIDADES 

PORTUGAL 2020 

Qualidade e eficiência do sistema de educação e formação para a promoção do sucesso escolar – 

campeonato das profissões (fase regional) 

Beneficiários: escolas profissionais privadas e escolas públicas com ensino profissional 

O presente Aviso tem como objetivo apoiar uma participação mais alargada nos campeonatos das profissões, na sua fase 

regional, em particular de entidades que ministram cursos no âmbito do ensino profissional. São objetivos dos campeonatos 

das profissões: 

 Demonstrar a capacidade formativa do sistema de educação e formação profissional; 

 Promover a qualificação de formadores; 

 Valorizar a formação profissional e o estatuto social das profissões, sensibilizando jovens, famílias, empresários e 

população ativa em geral para a importância da educação/formação; 

 Dinamizar o intercâmbio pedagógico e tecnológico entre o sistema de educação e formação profissional e as empresas; 

 Criar uma rede de conhecimento associada a cada atividade profissional, a dinamizar através de fóruns de discussão e 

partilha de conhecimento, por profissão; 

 Selecionar os melhores candidatos para a representação de Portugal em competições internacionais da WorldSkills 

Europe e da WorldSkills Internacional. 

A tipologia de operação a apoiar respeita à alínea g) do n.º 1 do artigo 30.º do RECH, denominada “Intervenções específicas 

na área da qualidade, inovação e criatividade educativa e formativa”, nomeadamente o apoio ao envolvimento de escolas 

com ensino profissional no Campeonato regional das profissões. 

A dotação máxima indicativa de Fundo Social Europeu (FSE) a alocar ao presente aviso é de 850.000€. A taxa de 

cofinanciamento é de 85% de contribuição europeia mobilizada através do FSE. 

A forma de apoio a atribuir às candidaturas a aprovar no âmbito do presente aviso reveste a natureza de subvenção não 

reembolsável, através da modalidade de montantes fixos, uma vez que o montante do custo total máximo elegível por 

candidatura é fixado em 5.000€ (cinco mil Euros) para a participação no campeonato regional. 

Cada beneficiário apenas poderá apresentar uma candidatura. 

As operações a apoiar ao abrigo do presente aviso terminam até 31 de dezembro de 2019. 

Data de encerramento Mais informação 

16 de julho de 2019 (18h) Aviso n.º POCH-67-2019-06 

 

Guião relativo à aplicação do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

O Programa Operacional Capital Humano (POCH) disponibilizou um Guião relativo à aplicação do 
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) dirigido às Entidades Beneficiárias, no 
âmbito dos projetos apoiados.  

No Guião é dado a conhecer o RGPD, as alterações face à Diretiva de 1995 (95/46/EC), quais os 
"atores" envolvidos, bem como os princípios a aplicar quanto à recolha, tratamento e eliminação de 

dados. O documento apresentada ainda boas práticas de privacidade e segurança. 

O Guião encontra-se disponível no website do POCH, no separador Guias e Orientações. 

Mais informação disponível em: www.poch.portugal2020.pt/  

https://worldskillsportugal.iefp.pt/
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=8131a8d3-3d7b-41e9-af15-90939d67badd
https://www.poch.portugal2020.pt/pt-pt/Candidaturas/Documents/POCH%20-%20Gui%C3%A3o%20RGPD_Entidades%20Benefici%C3%A1rias_v8.0_rev.pdf
https://www.poch.portugal2020.pt/pt-pt/Suporte/Paginas/guias-e-orientacoes.aspx
http://www.poch.portugal2020.pt/
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TURISMO DE PORTUGAL 

Obrigações Turismo 2019 

Beneficiários: PME e Mid Caps (empresas que, não sendo PME, empreguem menos de 3.000 pessoas) 

O que o produto “Obrigações Turismo 2019”? 

Este produto é dinamizado pelo Turismo de Portugal, I.P. e pela SPGM – Sociedade de Investimento, S.A. (SGPM), tendo 

como intermediário financeiro o Caixa – Banco de Investimento, S.A., e tem por objetivo contribuir para a diversificação das 

fontes de financiamento das empresas turísticas portuguesas através do recurso ao mercado de capitais. 

Principais caraterísticas do produto 

a) Responsabilidade de cada empresa emitente limitada à sua quota-parte na emissão das obrigações 

b) Condições de emissão das obrigações idênticas para todas as empresas emitentes, com exceção do montante de 

emissão de cada empresa 

c) A emissão beneficia de uma garantia pública, prestada através do Fundo de Contragarantia Mútuo, que cobre os 

primeiros incumprimentos até cerca de 30% do total da emissão 

d) Emissão com rating investment grade (mínimo de BBB-), atribuído por uma agência de rating internacional de 

referência, resultado da ponderação do risco agregado médio das empresas emitentes e da proteção proporcionada 

pela garantia pública 

e) Colocação das obrigações em investidores institucionais, nacionais e internacionais, com admissão à negociação em 

mercado 

Condições de acesso 

 Revestirem a natureza de PME, preferencialmente, ou de Mid Cap (<3000 trabalhadores) 

 Desenvolverem a sua atividade no setor do Turismo 

 Cumprirem, indicativamente, os seguintes rácios económicos e financeiros: 

Liquidez: Ativo Corrente/ Passivo Corrente > 100% 

Rentabilidade: Resultado Líquido > 0; Margem EBITDA > 15% ou RoA > 5% 

Endividamento: Dívida Finaceira/EBITDA < 5; Dívida Financeira/(Dívida Financeira+Capital Prórpio) < 60%; 

EBITDA/Custos Financeiros > 3 

Condições de emissão 

 Montante total da emissão: soma dos pedidos a apresentar pelas empresas potenciais emitentes no período de 

candidatura, perspetivando-se um valor não inferior a 100M€ 

 Montante por empresa emitente: sem limite mínimo e com um limite máximo de 15M€  

 Prazo: 7 anos, com vida média de 6 anos (capital a amortizar em 5 prestações constantes a partir do final do 5º ano da 

operação) 

 Taxa de juro: fixa e com pagamentos semestrais, a definir em função das condições de mercado na data da emissão 

 Custo all-in: nas atuais condições de mercado, estima-se que venha a ser inferior a 2,50% p.a. (taxa de juro, custos e 

comissões, excluindo a comissão de garantia) 

 Comissão de garantia: integralmente bonificada pelo Turismo de Portugal, nos limites previstos no Regime de Auxílios 

de Minimis 

Data de encerramento Mais informação 

15 de julho de 2019 
Regulamento Obrigações Turismo 2019 

Apresentação Obrigações Turismo 2019 

http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/financiamento/regulamento-obrigacoes-turismo-2019.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/financiamento/obrigacoes-turismo-2019-17-jun.pdf
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OPORTUNIDADES QUE SE MANTÊM ABERTAS 

(organizadas por data de encerramento) 

 ENCERRAMENTO AVISO / LINK 

Programas europeus: EEA Grants | Prog. Cidadãos 
Ativ@s: Projetos para fortalecer a cultura democrática e 
a consciência cívica 

15 de julho de 2019 (12h) 
Aviso #05 – Pequenos Projetos 

Regulamento Programa Cidadãos Ativ@s 

Portugal 2020: Parcerias para o impacto                                                                                                         16 de julho de 2019 (18h) Aviso n.º POISE-39-2019-11 

Programas europeus: EEA Grants | Programa Cidadão 
Ativ@s: Projetos para reforçar a capacidade e a 
sustentabilidade da sociedade civil 

18 de julho de 2019 (12h) 
Aviso #07 – Grandes Projetos 

Regulamento Programa Cidadãos Ativ@s 

IEFP: Medida Contrato-Emprego e Medida Contrato-
Geração 

1.º período – 20 de julho de 
2019 (18h) 

2.º período - 10 de setembro a 
20 de dezembro de 2019 

Aviso de candidatura | Regulamento 

https://iefponline.iefp.pt 

PDR2020: Operação 8.1.3. Prevenção da floresta contra 
agentes bióticos e abióticos (4º anúncio) 

28 de junho de 2019 (17h) 

Anúncio 04/813/2019 

OTE n.º 96/2019 

Deliberação n.º 717/2017 

PDR2020: Operação 4.0.1. Investimentos em produtos 
florestais identificados como agrícolas no Anexo I do 
Tratado (TFUE) 

31 de julho de 2019 (17h) 
Aviso de abertura 03/401/2019 

Orientação Técnica Específica nº 97/2019 

Europa para os cidadãos 

Rede de cidades 

1 de setembro de 2019 (12h 
CET, Hora de Bruxelas) 

EACEA-51/2018 

Guia do Programa 2019 
Geminação de cidades 

Projetos da sociedade 
civil 

Programas 
europeus: 
Life + 

Sub-
programa 
ação 
climática 

Mitigação das 
Alterações Climáticas 

12 de setembro de 2019 Regulamento UE do Programa LIFE 
2014-2020 

Programa de trabalho plurianual LIFE 
para o período 2018-2020 

https://life.apambiente.pt/ 

https://ec.europa.eu/easme/en/life 

Adaptação às Alterações 
Climáticas 

12 de setembro de 2019 

Informação e 
Governação Climática 

12 de setembro de 2019 

Portugal 2020: SI I&DT – Internacionalização – Projetos 
individuais 

1 de outubro de 2019 (19h) 

31 de dezembro de 2019 (19h) 
Aviso n.º 02/SI/2019 

Erasmus + 1 de outubro de 2019 EAC/A03/2018 

Turismo de Portugal: Linha de apoio à valorização 
turística do interior 

30 de novembro de 2019 

Aviso para a apresentação de 
candidaturas 

Ficha informativa LVTI 

Fundo Ambiental: Incentivo pela introdução no consumo 
de veículos de baixas emissões (2019) 

30 de novembro de 2019 

Despacho n.º 2210/2019, de 5 de março 

Outras informações 

Questões frequentes VBE 2019 

Portugal 2020: Sistema de Incentivos – Qualificação das 
PME – contratação de recursos humanos altamente 
qualificados 

13 de dezembro de 2019 (18h) Aviso CENTRO-59-2018-22 

Turismo de Portugal: Linha de apoio à qualificação da 
oferta 2018-2019 

31 de dezembro de 2019 https://goo.gl/CAH7Qm 

Portugal 2020: SI I&DT – Propriedade intelectual e 
industrial 

31 de dezembro de 2019 (19h) Aviso n.º 03/SI/2019 

Portugal 2020: Registo de pedidos de auxílio SI – 30 de dezembro de 2020 Aviso Nº 17/SI/2018 

https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/sites/42/2019/05/01183532/Aviso-de-Concurso-05_Pequenos-Projetos.pdf
https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/sites/42/2019/03/26154835/Regulamento-do-Programa_2019.pdf
http://poise.portugal2020.pt/documents/10180/91234/4%C2%BA+Aviso_TO+3.33_POISE-39-2019-11_v1.pdf/cb8582b4-e11a-414c-9baa-b69cb75b2c08
http://poise.portugal2020.pt/documents/10180/91234/4%C2%BA+Aviso_TO+3.33_POISE-39-2019-11_v1.pdf/cb8582b4-e11a-414c-9baa-b69cb75b2c08
https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/sites/42/2019/05/01183535/Aviso-de-Concurso_07_Grandes-Projetos.pdf
https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/sites/42/2019/03/26154835/Regulamento-do-Programa_2019.pdf
https://www.iefp.pt/documents/10181/9169411/Aviso+abertura+COE+e+CG_2019
https://www.iefp.pt/documents/10181/9169411/RegulamentoCOE+e+CG_12-04-2019/a6afa6b3-9229-42bc-b379-0fabde25ae3e
https://iefponline.iefp.pt/
http://www.pdr-2020.pt/site/content/download/2182/32801/version/2/file/04_8.1.3_2019.pdf
http://www.pdr-2020.pt/site/content/download/2183/32820/version/1/file/OTE_96+_2019.pdf
http://www.pdr-2020.pt/site/content/download/2183/32820/version/1/file/OTE_96+_2019.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/107761624
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2213/33254/version/2/file/03_4.0.1_2019.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2212/33240/version/1/file/OTE_97+_2019.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_2019_en_1.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/life_2019_climate_action_package.zip
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/life_2019_climate_action_package.zip
https://www.apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/Instrumentos%20Financeiros/ProgramaLiFE20142020/RegLIFE20142020PT.pdf
https://www.apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/Instrumentos%20Financeiros/ProgramaLiFE20142020/RegLIFE20142020PT.pdf
https://www.apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/Instrumentos%20Financeiros/ProgramaLiFE20142020/RegLIFE20142020PT.pdf
https://life.apambiente.pt/sites/default/files/documentos/MAWP%202018-2020%20PT.pdf
https://life.apambiente.pt/sites/default/files/documentos/MAWP%202018-2020%20PT.pdf
https://life.apambiente.pt/
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/life_2019_climate_action_package.zip
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/life_2019_climate_action_package.zip
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/life_2019_climate_action_package.zip
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/life_2019_climate_action_package.zip
http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/AAC_02_SI_2019_Internacionaliza%C3%A7%C3%A3o_IDT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/384/04&from=EN
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/financiamento/Aviso-linha-apoio-valorizacao-turistica-interior-dez-2018-nov-2019.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/financiamento/Aviso-linha-apoio-valorizacao-turistica-interior-dez-2018-nov-2019.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/financiamento/Ficha-informativa-linha-de-apoio-a-valorizacao-turistica-interior-dez-2018.pdf
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/despacho-n-2210-2019-regulamento-de-atribuicao-do-incentivo-pela-introducao-no-consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes-2019-pdf.aspx
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2019/incentivo-pela-introducao-no-consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes-2019.aspx
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2019/incentivo-pela-introducao-no-consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes-2019/questoes-frequentes-vbe-2019.aspx
http://www.centro.portugal2020.pt/Concursos/CENTRO-59-2018-22.zip?versao=0
https://goo.gl/CAH7Qm
http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_03_SI_2019
http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_17-SI-2018
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Empreendedorismo qualificado e criativo 

Portugal 2020: Registo de pedidos de auxílio SI – 
Inovação produtiva 

30 de dezembro de 2020 Aviso N.º 16/SI/2018 

Portugal 2020: Títulos de impacto social 31 de dezembro de 2020 Aviso n.º POISE-39-2018-08 

Programas Europeus: EEA Grants – Fundo de Relações 
Bilaterais 

31 de dezembro de 2020 (17h 
GMT) 

Aviso de abertura de concurso FBR #1 

goo.gl/cWi7Wv 

FCG: Projetos na área da sustentabilidade 30 de junho de 2022 
goo.gl/H8Gf6B 

Regulamento: goo.gl/NMwTYw 

IEFP: Programa de promoção das artes e ofícios - 
Participação em Ações de Promoção e Comercialização 
de Artesanato 

Decorre durante todo o ano 
(preferencialmente até 45 dias 

antes do início do evento) 

Decreto-Lei n.º 122/2015, de 30 de junho 

Decreto-Lei n.º 41/2001, de 9 de 
fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

110/2002, de 16 de abril 

Portaria n.º 1193/2003, de 13 de 
outubro 

DGAL/CCDR-C: Programa Equipamentos 
Sem data definida. Avaliação 

trimestral dos pedidos de apoio 

https://tinyurl.com/y3ddr6ya  

Despacho normativo nº 7187/2003 – 
Regulamento do Programa Equipamentos 

Formulário de candidatura – Subprog. 2 

Despacho n.º 10278/2007, de 1 de julho 

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  

IFRRU 2020 Não definido Aviso de abertura de candidaturas 

Linha de crédito garantida para parqueamento de 
madeira queimada de resinosas 

Não definido 
https://goo.gl/LECNec 

Despacho nº10404/2017 

Linha de crédito para apoio à tesouraria Não definido 
Decreto-Lei n.º135-B/2017 

goo.gl/BwjtCX 

Programa Casa Eficiente 2020 Não definido casaeficiente2020.pt/ 

Linha de apoio ao desenvolvimento de negócio 2018 - 
ADN Start Up 

Não definido Linha ADN Startup 

Linhas de Crédito garantidas destinadas a apoiar 
necessidades de tesouraria de cooperativas agrícolas e 
organizações de produtores 

Não definido 
Portaria nº300-A/2018, de 22 de 

novembro 

Linha BEI PT 2020 – Autarquias (2018) Não definido 
goo.gl/HWDFVr 

Despacho n.º 6200/2018 

Linha de Crédito para Eficiência Energética Não definido 
goo.gl/wiqXQy 

goo.gl/feXdYS 

Linha de Crédito com Garantia Mútua – Capitalizar 
Turismo 2018/2019 

Não definido 

Ficha informativa | Linha de Crédito 
goo.gl/KvqBY1 

goo.gl/j2ajXd 

Linha FIS Capital Não definido 
www.fis.gov.pt/ 

FIS CAPITAL 

  

http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_16-SI-2018
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=9c325f1e-22e8-469d-ad29-7de5bbafde1e
https://www.eeagrants.gov.pt/media/1366/fbr-open-call1-pt.pdf
https://goo.gl/cWi7Wv
https://goo.gl/H8Gf6B
https://goo.gl/NMwTYw
https://dre.pt/application/file/67640071
https://dre.pt/application/file/320033
https://dre.pt/application/file/320033
https://dre.pt/application/file/304426
https://dre.pt/application/file/304426
https://dre.pt/application/file/481417
https://dre.pt/application/file/481417
https://tinyurl.com/y3ddr6ya
http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_docman&view=download&id=478&Itemid=739
http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_docman&view=download&id=478&Itemid=739
http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_docman&view=download&id=477&Itemid=739
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/2516152/details/normal?q=Despacho+n.%C2%BA%2010278%2F2007
https://dre.pt/application/conteudo/115645079
http://www.portaldahabitacao.pt/opencms/export/sites/portal/pt/portal/reabilitacao/ifrru/documentos/Aviso-de-abertura.pdf
https://goo.gl/LECNec
https://dre.pt/application/conteudo/114274657
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114152783/details/maximized
https://goo.gl/BwjtCX
https://casaeficiente2020.pt/
http://www.spgm.pt/pt/catalogo/detalhes_produto.php?id=257
https://dre.pt/application/file/a/117066213
https://dre.pt/application/file/a/117066213
https://goo.gl/HWDFVr
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Legislacao/Nacional/Despacho6200_2018.pdf
https://goo.gl/wiqXQy
https://goo.gl/feXdYS
https://goo.gl/KvqBY1
https://goo.gl/j2ajXd
https://www.fis.gov.pt/
https://www.fis.gov.pt/fis-capital-como-funciona/
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PRÉMIOS 

Rede PME Inovação COTEC 2019 

Encontra-se a decorrer até dia 12 de julho de 2019 o período de candidaturas à Rede PME Inovação COTEC 2019 e ao 

Prémio que lhe está associado.  

A Rede PME Inovação visa contribuir para a colaboração entre empresas inovadoras que operam em diversos setores de 

atividade, através do diagnóstico aos processos de inovação, do benchmarking e difusão de boas práticas, dos eventos 

de networking professional e das plataformas de gestão de conhecimento.  

O Prémio PME Inovação COTEC reconhece o mérito de PME que manifestem possuir elevada capacidade de gestão de 

processos de inovação e, através um compromisso credível com uma cultura de gestão orientada para a inovação, 

concretizem novos horizontes de crescimento do negócio. No processo de candidatura será avaliada a maturidade e 

desempenho dos processos de inovação da empresa através do sistema de Innovation Scoring, acessível 

em www.innovationscoring.pt.  

O Regulamento que estabelece as normas e critérios de adesão à Rede encontra-se disponível em: 

http://tinyurl.com/yyvrpglw  

O Regulamento referente à edição 2019 do Prémio encontra-se disponível em: http://tinyurl.com/y23mqotf  

Mais informação disponível em: www.cotecportugal.pt/ 

 

Selo INCoDe 

 A “Iniciativa Nacional Competências Digitais e.2030, Portugal INCoDe.2030” concretiza uma 

estratégia para o desenvolvimento digital do país que pretende posicionar Portugal no grupo de 

países europeus de topo em matéria de competências digitais, através da mobilização, conjugação 

de esforços e intervenção de diferentes áreas da governação, empresas, comunidade técnica e científica e sociedade civil. 

Neste âmbito, integra o Selo INCoDe.2030 que consiste numa insígnia que identifica, reconhece e distingue iniciativas que 

visam a promoção da competência digital numa sociedade que se quer mais digital e assinalar a ampla mobilização da 

sociedade em torno dos objetivos e metas do programa INCoDe.2030, e cujo período de candidaturas se encontra a 

decorrer. 

Podem candidatar-se à atribuição do Selo INCoDe.2030 pessoas individuais, coletivas e consórcios, de qualquer natureza, 

públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, desde que promotoras de ações enquadráveis na capacitação para a 

competência digital que venham a ser identificadas como tendo relevância e alinhamento com os objetivos e metas do 

INCoDe.2030.  

A atribuição do Selo INCoDe.2030 é gratuita e não gera encargos financeiros para as partes. O Regulamento encontra-se 

disponível para consulta, devendo as candidaturas serem apresentadas através de preenchimento de formulário online.  

Mais informação disponível em: www.incode2030.gov.pt/selo-incode2030 

 

  

http://www.innovationscoring.pt/
http://tinyurl.com/yyvrpglw
http://tinyurl.com/y23mqotf
http://www.cotecportugal.pt/
https://www.incode2030.gov.pt/sites/default/files/regulamento_selo_grelha.pdf
https://www.selo.incode2030.gov.pt/INCoDe/
http://www.incode2030.gov.pt/selo-incode2030
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Programa de aceleração Newton – 3ª edição 

O NEWTON é um programa de aceleração promovido pela RIERC – Rede de Incubadoras de 

Empresas da Região Centro, em parceria com o Turismo de Portugal I.P. e Turismo Centro 

Portugal, que tem como objetivo estimular a inovação e o empreendedorismo no setor do turismo 

da Região Centro, através do surgimento de novos produtos/serviços e a criação de startups. 

Encontra-se a decorrer até 15 de julho de 2019 o período de candidaturas à 3ª edição do programa de 

aceleração Newton, ao qual se podem candidatar: 

 Pessoas singulares, sem empresa criada, individualmente ou em grupo, com limite máximo de 3 elementos, maiores 

de 18 anos de idade (completados até à data limite da candidatura), que pretendam lançar uma iniciativa na área do 

turismo; 

 Empresas criadas há menos de 2 anos em fase de entrada no mercado; 

 Empresas criadas há menos de 5 anos e que pretendam lançar um novo produto ou serviço na área do turismo; 

As ideias/projetos a concurso deverão ser inovadoras e corresponder a necessidades de mercado.  

No processo de seleção será dada prioridade aos projetos que incluam: 

 Mobilidade e o consumo sustentável; 

 Experiência contínua e integrada, ao longo do ciclo de viagem do turista; 

 Segmentação e personalização das estratégias digitais das empresas e dos destinos; 

 Otimização das operações de negócio das empresas ao nível da gestão e comercialização; 

 Valorização dos ativos estratégicos definidos na Estratégia Turismo 2027, desenhados em torno da capacitação do 

ativo transversal “pessoas” e da potenciação dos ativos diferenciadores “clima e luz”, “história e cultura”, “mar”, 

“natureza”, “água”, dos ativos qualificadores “gastronomia e vinhos”, “eventos artístico-culturais, desportivos e de 

negócios” e dos ativos emergentes “bem-estar” e “living”. 

O programa desenvolve-se em várias fases, nomeadamente:  

1. Fase de aceleração - Realização de 7 workshops de 5h cada, repartidos ao longo de 7 semanas interpoladas, 

incluindo tutoria durante e entre as sessões; 

2. Fase de Validação - Atribuição de um prémio no valor de 2.500€ a cada equipa para a realização de protótipo e 

validação (MVP) no terreno, com tutoria da incubadora de sua região e apoio dos respetivos mentores; 

3. Demo Day Final - Apresentações públicas, com investidores e instituições ligadas ao turismo; 

4. Prémios finais até 5.000€ em serviços a prestar por uma das incubadoras da RIERC para os projetos 

apurados na seleção final. 

A candidatura é feita através do preenchimento de formulário online, de acordo com as indicações estabelecidas no 

Regulamento.  

Mais informação disponível em: www.rierc.pt 

 

 

  

https://forms.gle/cXEkFfZHAuawgjTU7
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/empreendedorismo/regulamento-newton3.pdf
http://www.rierc.pt/
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Estatutos PME Líder e PME Excelência 2019 

Beneficiários: PME 

 Encontra-se a decorrer o período de candidatura ao Estatuto PME Líder e PME Excelência 2019.  

O estatuto PME Líder foi lançado pelo IAPMEI com o objetivo de distinguir empresas com perfis de desempenho superiores, 

conferindo-lhes notoriedade e criando-lhes condições otimizadas de financiamento para desenvolverem as suas estratégias 

de crescimento e de reforço da sua base competitiva. É atribuído pelo IAPMEI, I.P. e pelo Turismo de Portugal, I.P. (no caso 

das empresas do Turismo), em parceria com 10 Bancos a operar em Portugal. 

Para aceder ao estatuto PME Líder 2019, as PME dever reunir as seguintes condições: 

a) Serem consideradas PME, de acordo com a Recomendação da Comissão Europeia, de 6 maio (2003/361/CE), 

comprovada pela obtenção da Certificação PME On-line;  

b) Apresentarem, pelo menos, três exercícios de atividade completos e contas encerradas relativas ao último exercício 

económico e fiscal completo; 

c) Terem rating atribuído pelo sistema interno de notação de risco do Banco Protocolado; 

d) Terem notação mínima de risco, atribuída pelas Sociedades de Garantia Mútua; 

e) Desenvolverem uma atividade económica enquadrada na Lista de Setores de Atividade (CAE) identificados no anexo I 

do Regulamento Estatutos PME Líder e PME Excelência 2019; 

f) Terem assegurado o cumprimento das seguintes condições, relativas à sua atividade: 

 Possuir situação regularizada perante a Autoridade Tributária, a Segurança Social, o IAPMEI e o Turismo de 

Portugal; 

 Ter a situação regularizada ao nível do licenciamento da sua atividade; 

 Não se encontrar em situação de reestruturação financeira e/ou de insolvência; 

 Não ter sido alvo de condenação através de processo-crime ou contraordenacional por violação da legislação do 

trabalho nos últimos 3 anos; 

 Não ter sido alvo de punição nos últimos três anos pela prática de quaisquer contraordenações ambientais e do 

ordenamento do território. 

 Demonstrarem prosseguir estratégias de crescimento e de reforço da sua base competitiva e possuam elevados 

níveis de desempenho e de solidez financeira. 

g) Demonstrarem prosseguir estratégias de crescimento e de reforço da sua base competitiva e possuam elevados 

níveis de desempenho e de solidez financeira. 

Para além das condições gerais atrás enunciadas, há ainda a considerar a aplicação de requisitos específicos relativamente 

às empresas do setor do turismo.  

O grupo das PME Líder que apresentem os melhores desempenhos será também anualmente distinguido com o estatuto de 

PME Excelência, criando condições acrescidas de visibilidade para estas empresas de perfil superior. 

As PME Excelência são selecionadas, pelo IAPMEI e pelo Turismo de Portugal, com base no universo das PME Líder à 

data de 31 de outubro de 2019, devendo as empresas cumprir, cumulativamente, os seguintes critérios: 

I. Autonomia Financeira  >= 37,50% 

II. Rendibilidade Líquida do Capital Próprio >= 12,50% 

III. Dívida Financeira Líquida / EBITDA  (NetDebt/EBITDA)  <=  2,50 

IV. EBITDA / Ativo >=  10,00% 

V. EBITDA / Volume de Negócios  >=  7,50% 

VI. Crescimento do Volume de Negócios (de 2016 para 2017) >=0 



 

 

Boletim mensal # 38 | julho de 2019 

Oportunidades para o setor privado 

Tel: (351) 232 960 400 

Fax: (351) 232 960 409 

E-mail geral: geral@cm-carregal.pt 

VII. Notação de risco atribuída pelas Sociedades de Garantia Mútua <= 5 

Com a candidatura é sempre obrigatória a apresentação de Carta de Adesão ou de Renovação, respeitando a minuta 

apresentada no anexo II do referido Regulamento.  

As vantagens associadas à obtenção dos Estatutos PME Líder e PME Excelência refletem-se em três dimensões 

fundamentais:  

 Na própria empresa - no domínio dos fatores endógenos, fundamentais para o reforço da sua sustentabilidade e 

desempenho económico, atributos determinantes para qualificar o correspondente perfil de risco. Mais informações na 

Carta de Benefícios. 

 Na interação com a envolvente - o IAPMEI, o Turismo de Portugal e os bancos parceiros, promovem a sinalização 

das empresas distinguidas, conferindo visibilidade ao seu mérito no mercado e contribuindo para a criação de um 

enquadramento estimulante ao desenvolvimento das suas atividades.  

No alargamento da oferta de produtos e serviços financeiros – maior facilidade no acesso a soluções nas melhores 

condições de qualidade e preço e a uma oferta de financiamento mais sofisticada 

Data de encerramento Mais informações 

31 de outubro de 2019 
http://tinyurl.com/y4hrpqmx 

Regulamento PME Líder e PME Excelência 2019 

 

NOTICIAS 

Gestão de combustíveis – aplicação de apoio ao cidadão na gestão de combustíveis 

O Programa de Sapadores Florestais do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) 

desenvolveu uma aplicação online direcionada ao cidadão, para apoiar na gestão de combustíveis 

florestais, através de ações de silvicultura preventiva desenvolvidas pelas equipas do Programa. 

Esta aplicação, de utilização livre e gratuita, permite ao cidadão pesquisar que equipas atuam numa 

determinada área territorial do seu interesse, consultar as entidades e os contactos dessas equipas, e 

entrar em contacto com os responsáveis. Permite ainda efetuar medições de terreno, imprimir mapas ou partilhá-lo por email 

e através das redes sociais com responsáveis ou interessados. 

A aplicação encontra-se disponível em: http://tinyurl.com/y3v9o4e4  

 

Estatuto da Agricultura Familiar – Pedido de atribuição 

O Estatuto da Agricultura Familiar, publicado no Decreto-Lei nº64/2018, de 7 de agosto, reconhece e valoriza a adoção de 

medidas de apoio específicas a aplicar preferencialmente ao nível local para atender à diversidade de estruturas e realidades 

agrárias, bem como aos constrangimentos e potencial de desenvolvimento de cada território, sendo regulamentado pela 

Portaria nº 73/2019, de 7 de março que estabelece o procedimento relativo à atribuição do título de reconhecimento do 

Estatuto da Agricultura Familiar. 

Neste contexto, a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) criou a nova área online Agricultura 

Familiar, onde já é possível efetuar o pedido de atribuição do reconhecimento do Estatuto de Agricultura Familiar, devendo 

para o efeito seguir o documento de Orientação Técnica disponível no portal da DGADR. 

Mais informação disponível em: www.dgadr.gov.pt/agriculturafamiliar 

https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Qualificacao-Certificacao/PME-Lider/Carta-de-Beneficios.aspx
http://tinyurl.com/y4hrpqmx
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Qualificacao-Certificacao/PME-Lider/PME-Lider/A-quem-se-destina/Regulamento-PME-Lider-e-PME-Excelencia-2019.pdf.aspx
http://www2.icnf.pt/portal/florestas/dfci/sapflo/psf
https://www.icnf.pt/
http://tinyurl.com/y3v9o4e4
https://dre.pt/application/conteudo/115933868
https://dre.pt/application/conteudo/120672708
https://www.dgadr.gov.pt/
https://www.dgadr.gov.pt/images/af/OT_EAF_07032019.pdf
http://www.dgadr.gov.pt/agriculturafamiliar
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Apoios Financeiros 2021-2027 

A Comissão Europeia apresentou a sua Proposta de Orçamento para a Política de Coesão no 

período 2021-2027, com o objetivo de responder à evolução rápida a que se assiste nos domínios 

da inovação, economia, ambiente, entre outros. 

A cada sete anos, a União Europeia decide sobre o seu futuro orçamento de longo prazo - “Quadro 

Financeiro Plurianual” (QFP). O próximo orçamento, cuja execução terá início em 1 de janeiro de 

2021, será o primeiro da União com 27 Estados-Membros e coincidirá com o semestre da 

Presidência Portuguesa do Conselho da União (PPUE21). 

O atual QFP (2014‐ 2020) corresponde à primeira geração de quadros financeiros que, em resultado do Tratado de Lisboa, 

passou a ato juridicamente vinculativo (até então existiam apenas Acordos Interinstitucionais). Este QFP está a chegar ao 

fim, estando as Instituições da UE e os Estados‐ Membros já a preparar o novo Quadro para o próximo período de sete anos. 

O seu processo de elaboração começa com a apresentação de uma proposta da Comissão Europeia que estabelece o 

regulamento do QFP, incluindo um quadro com a repartição das dotações por rubricas temáticas e anos, para todo o período, 

cuja aprovação pelo Conselho de Ministros é decidida por unanimidade, após aprovação do Parlamento Europeu. Em 

paralelo é negociada uma nova geração de programas setoriais. 

A proposta da Comissão Europeia, apresentada a 2 de maio de 2018, combina novos instrumentos com programas já 

existentes, visando concretizar as prioridades da União Europeia e superar os novos desafios. 

 

Face ao período anterior, nesta proposta estão previstos aumentos do orçamento para o controlo das fronteiras, a defesa, as 

migrações, a segurança interna e externa, a cooperação para o desenvolvimento e a investigação. Para a política de coesão 

e a política agrícola comum estão previstas reduções. A proposta prevê ainda a criação de instrumentos no âmbito da União 

Económica e Monetária, designadamente a criação de um instrumento de apoio às reformas estruturais. 

Os programas serão organizados em torno das principais prioridades temáticas, correspondentes às rubricas da estrutura 

orçamental. O Quadro Financeiro Plurianual 2021‐ 2027 inclui, assim, 7 domínios prioritários: 

 Mercado Único, Inovação e Digital 

 Coesão e Valores 

 Recursos Naturais e Ambiente 

 Migrações e Gestão de Fronteiras 

 Segurança e Defesa 

 Países Vizinhos e o resto do Mundo 

 Administração Pública Europeia. 

Mais informação disponível em: http://tinyurl.com/y4ms6sej ; https://tinyurl.com/y4jhvdcp e http://tinyurl.com/y5kgjjdt  

http://tinyurl.com/y4ms6sej
https://tinyurl.com/y4jhvdcp
http://tinyurl.com/y5kgjjdt
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LEGISLAÇÃO 

Portaria n.º 182/2019, de 11 de junho - regime excecional aplicável à apresentação dos pedidos de pagamento 

relativos a despesas pagas, em numerário, pelos beneficiários aos seus fornecedores no âmbito do PDR 2020 

A Portaria n.º 182/2019, de 11 de junho, regula o regime excecional aplicável à apresentação dos pedidos de pagamento 

relativos a despesas pagas, em numerário, pelos beneficiários aos seus fornecedores no âmbito do PDR 2020. 

O Artigo 2.º da Portaria, referente a pagamentos em numerário, define que “sem prejuízo do disposto nos regimes de 

aplicação do PDR2020, no que se refere à apresentação dos pedidos de pagamento de despesas, os beneficiários das 

respetivas medidas e ações podem efetuar pagamentos em numerário nas situações em que se revele ser este o meio de 

pagamento mais frequente, em função da natureza das despesas, e desde que, cumulativamente, se preencham os 

seguintes requisitos:  

a) O valor unitário do bem ou serviço objeto de pagamento seja inferior a 250 euros;  

b) O valor total dos pagamentos em numerário não ultrapasse 10 % do valor total das despesas financiadas no âmbito da 

mesma candidatura ou projeto com o limite máximo de 3000 euros” 

A portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e aplica-se às despesas efetuadas a partir de 17 de junho de 

2017. 

 

 

Portaria n.º 178/2019, de 7 de junho – altera e republica portarias no âmbito dos incêndios de grandes dimensões 

que afetaram o país nos meses de junho e outubro de 2017 

A Portaria nº178/2019, de 7 de junho, procede à alteração e republicação das seguintes portarias: 

a. Portaria n.º 254/2017, de 11 de agosto, retificada pela Declaração de Retificação n.º 35/2017, de 11 de outubro, 

que regulamenta a RCM n.º 101 -A/2017, de 12 de julho, e que define as condições de atribuição dos apoios 

imediatos às populações e empresas afetadas pelo incêndio ocorrido entre os dias 17 e 21 de junho de 2017 nos 

domínios da segurança social, emprego e formação profissional;  

b. Portaria n.º 347-A/2017, de 13 de novembro, que define e regulamenta os termos e as condições de atribuição dos 

apoios imediatos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 3 da RCM n.º 167 -B/2017, de 2 de novembro, destinados às 

populações e empresas afetadas pelos incêndios ocorridos no dia 15 de outubro de 2017. 

As alterações agora concretizadas resultam da necessidade de alargar aos centros de formação profissional de gestão 

participada do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.) e às entidades formadoras certificadas 

que desenvolvam modalidades de qualificação no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações (SNQ), financiadas pelo 

IEFP, I. P., a possibilidade de desenvolverem as ações de formação profissional previstas nas portarias supracitadas.   

Resultam igualmente da necessidade de efetuar alguns ajustes ao regime de apoios destinado às entidades empregadoras, 

aos trabalhadores e aos desempregados afetados pelos incêndios, no âmbito do programa específico no domínio do 

emprego e da formação profissional, nomeadamente no que respeita às normas de elegibilidade dos apoios. 

A portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

 

https://dre.pt/application/conteudo/122541300
https://dre.pt/application/conteudo/122541300
https://dre.pt/application/conteudo/122541300
https://dre.pt/application/file/a/122534220
https://dre.pt/application/file/a/107995146
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108284889/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107685594/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114200691/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114145440/details/normal?l=1

