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NOVAS OPORTUNIDADES 

PORTUGAL 2020 

Formação e sensibilização para um voluntariado de continuidade 

Beneficiários: Pessoas coletivas de direito público pertencente à administração local 

A tipologia de operações do aviso tem como objetivos: 

i) o desenvolvimento de ações de formação e de sensibilização para um voluntariado de continuidade nas áreas 

promotoras de inclusão social, como garantia de informação referente aos direitos e deveres de um voluntário;  

ii) a sensibilização de diferentes entidades da economia social sobre a importância e as vantagens, na sua atividade 

diária, de saber potenciar o apoio voluntário. 

São elegíveis as seguintes ações, quando apresentadas em conjunto e de forma integrada: 

a) Ações de formação e de sensibilização para voluntários, tendo em vista a promoção do voluntariado de continuidade 

e para informação dos direitos e deveres dos voluntários;  

b) Ações de sensibilização para entidades da economia social, tendo em vista a promoção do apoio voluntário, da sua 

importância e das suas vantagens nas atividades diárias destas entidades. 

As ações de formação, definidas na alínea a), podem organizar-se por módulos, constituindo unidades autónomas, ou serem 

integrados em diversos percursos formativos, a partir de referenciais de formação disponíveis no site da CASES. 

São destinatários das ações as pessoas singulares, potenciais voluntários, bem como os trabalhadores das entidades da 

economia social. As entidades da economia social deverão estar devidamente inscritas e acreditadas na Plataforma de 

Voluntariado Portugal Voluntário. 

A dotação financeira indicativa afeta ao presente concurso é de 1.735.000€. A comparticipação pública da despesa elegível é 

repartida pelo Fundo Social Europeu (85%) e pela contribuição pública nacional (15%), sendo esta última suportada pelo 

beneficiário, nos termos conjugados do n.º 1 e 5 do artigo 5.º do Regulamento Específico. 

Os apoios a conceder no âmbito deste concurso revestem a natureza de subvenção não reembolsável, assumindo a 

modalidade de reembolso de custos elegíveis efetivamente incorridos e pagos.  

A candidatura apresentada deverá ter uma duração máxima de 12 meses. 

Cada beneficiário apenas pode apresentar uma candidatura por cada região abrangida (NUTS II do continente: Norte, Centro 

e Alentejo). 

Data de encerramento Mais informação 

4 de setembro de 2019 (18h) AVISO N.º POISE-35-2019-16 

  

https://www.cases.pt/voluntariado/
http://www.portugalvoluntario.pt/
http://www.portugalvoluntario.pt/
http://poise.portugal2020.pt/documents/10180/93633/Aviso_TO3.13_POISE-35-2019-16_v1.docx.pdf/ce4e8fa4-cead-4daf-8872-efaa9f2d8e53
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Valorização de Resíduos Urbanos - Projetos de recolha seletiva multimaterial porta-a-porta 

Beneficiários: Entidades gestoras de resíduos urbanos - autarquias locais e suas associações, setor empresarial local e empresas 

concessionárias municipais, intermunicipais ou multimunicipais 

O aviso pretende apoiar a implementação de ações enquadradas no Plano Nacional de Gestão de Resíduos 2014-2020, 

aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-C/2015, de 31 de dezembro de 2014, bem como no PERSU 2020, 

que tenham um contributo positivo para o aumento da quantidade e qualidade da reciclagem de resíduos urbanos e também 

para o aumento da quantidade e qualidade da reciclagem multimaterial, potenciando assim o escalar na hierarquia de 

resíduos. 

A tipologia de operação enquadrável é a que se encontra prevista na subalínea iii) da alínea a) do artigo 88º do RE SEUR: 

 Investimentos para a introdução de soluções que permitam aumentar significativamente a participação dos cidadãos e a 

eficiência dos sistemas de recolha de reciclagem multimaterial (recolha porta-a-porta e sistemas pay-as-you-throw). 

No âmbito do presente aviso só serão aceites candidaturas com investimentos destinados à implementação de projetos de 

recolha seletiva multimaterial (resíduos urbanos de embalagens de papel/ cartão, plástico, metal e vidro) porta-a-porta de 

resíduos urbanos. Cada candidatura deverá apresentar todos os investimentos necessários para atingir as metas e objetivos 

a que se propõe, não podendo ser apresentada mais do que uma candidatura por município abrangido. 

A dotação afeta ao Aviso é de 10.000.000€. A forma dos apoios a conceder revestem a natureza de subvenções não 

reembolsáveis, com uma taxa máxima de cofinanciamento de 85%, incidindo sobre o total das despesas elegíveis. 

Data de encerramento Mais informação 

29 de agosto de 2019 (18h) Aviso POSEUR-11-2019-25 

 

Modernização e ampliação de instalações de valorização de resíduos urbanos 

Beneficiários: Entidades gestoras de resíduos urbanos em alta – autarquias locais e suas associações, setor empresarial local e empresas 

concessionárias municipais, intermunicipais ou multimunicipais 

O aviso pretende apoiar a implementação de ações enquadradas no Plano Nacional de Gestão de Resíduos 2014-2020, 

aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-C/2015, de 31 de dezembro de 2014, bem como no PERSU 2020, 

que tenham um contributo positivo para o aumento da quantidade e qualidade da reciclagem de resíduos urbanos.  

As tipologias de operação enquadráveis no aviso são as que se encontram previstas nas subalíneas ii), iv) e v) da alínea a) 

do artigo 88º do RE SEUR: 

 ii) Investimentos com vista ao aumento da quantidade e qualidade da reciclagem multimaterial, nomeadamente através da 

otimização e reforço das redes de recolha seletiva existentes, designadamente através da aquisição de ecopontos 

subterrâneos e superficiais, contentores de recolha seletiva e viaturas de recolha seletiva, ecocentros; otimização e 

reforço das infraestruturas de triagem multimaterial, nomeadamente através da instalação de novas centrais de triagem 

bem como de linhas de tratamento adicionais e respetivos equipamentos adicionais, tais como tapetes transportadores, 

separadores óticos, magnéticos, balísticos, e de metais não ferrosos, crivos rotativos; 

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

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

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

existentes acrescidos de túneis de compostagem, digestores e equipamento  de afinação do composto, e entre outros, 

incluindo também investimentos em  estações de transferência e respetivas viaturas para encaminhamento dos RU para 

https://dre.pt/application/conteudo/66762671
https://dre.pt/application/conteudo/56928479
https://poseur.portugal2020.pt/media/41826/aviso-poseur-11-2019-25.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/66762671
https://dre.pt/application/conteudo/56928479
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valorização orgânica e/ou material, incluindo a valorização energética do biogás; 

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

doméstica de RUB e de valorização do composto, incluindo sistemas de recolha porta-a-porta de RUB e PAYT. 

No âmbito do aviso só serão aceites candidaturas com investimentos destinados à modernização e ampliação de instalações 

de valorização de recursos urbanos, recolhidos seletivamente. Cada candidatura poderá apenas abranger uma tipologia de 

operação pelo que não serão aceites candidaturas que incluam investimentos enquadráveis em mais do que uma tipologia de 

operação.  

A dotação afeta ao aviso é de 18.000.000€. A forma dos apoios a conceder revestem a natureza de subvenções não 

reembolsáveis, com uma taxa máxima de cofinanciamento de 85%, incidindo sobre o total das despesas elegíveis. 

Data de encerramento Mais informação 

18 de setembro de 2019 (18h) Aviso POSEUR-11-2019-26 

 

Investimentos com vista à valorização de biorresíduos em Portugal Continental – 2º aviso 

Beneficiários: Entidades gestoras de resíduos urbanos – Municípios e suas associações; sector empresarial local; empresas 

concessionárias municipais, intermunicipais ou multimunicipais, de acordo com o previsto no contrato de concessão. 

A tipologia de operação passível de apresentação de candidatura no âmbito do presente aviso é a que se encontra prevista 

na subalínea v) da alínea a) do artigo 88º do RE SEUR: 

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

doméstica de RUB e de valorização do composto, incluindo sistemas de recolha porta -a -porta de RUB e PAYT. 

No âmbito do presente aviso são elegíveis no concelho de Carregal do Sal:  

 Os investimentos em compostagem comunitária ou doméstica, incluindo instalações e/ou equipamentos ambientalmente 

adequados, que contribuam para as metas de preparação para reutilização e reciclagem, desde que localizados nos 

municípios que contemplem a totalidade das freguesias marcadas a vermelho no quadro respeitante ao mapeamento 

anexo no aviso: 

Freguesia Potencial técnico e económico de Recolha Seletiva de Biorresíduos 

Beijós Menor potencial técnico 

Cabanas de Viriato Menor potencial técnico 

Carregal do Sal Menor potencial técnico 

Oliveira do Conde Menor potencial técnico 

Parada (Carregal do Sal) Menor potencial técnico 

A dotação afeta ao presente Aviso é de 25.000.000 €, sendo que 7.000.000€ ficarão afetos à tipologia de investimento 

referente à compostagem. A forma do apoio a conceder às candidaturas reveste a natureza de subvenções não 

reembolsáveis, com uma taxa máxima de cofinanciamento de 85%, incindindo sobre o total das despesas elegíveis. 

Data de encerramento Mais informação 

30 de setembro de 2019 (18h) 
Aviso n.º POSEUR-11-2019-29 

Mapeamento freguesias 

  

https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/poseur-11-2019-26-moderniza%C3%A7%C3%A3o-e-amplia%C3%A7%C3%A3o-de-instala%C3%A7%C3%B5es-de-valoriza%C3%A7%C3%A3o-de-res%C3%ADduos-urbanos/
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=2f44dfa6-cf2f-4878-a601-c888c92731c5
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=01497c2f-67fb-48a0-90ea-98a241ca66d3
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PROGRAMAS EUROPEUS 

Interreg Sudoe: 4ª convocatória 

Beneficiários: Organismos públicos, organismos de direito público*, entidades privadas sem fins lucrativos, entidades privadas com fins 

lucrativos e/ou empresas** 

* Nota: são considerados organismos de direito público as entidades que apresentem as seguintes caraterísticas:  

 Foram criados para o fim específico de satisfazer necessidades de interesse geral, sem caráter industrial ou comercial; 

 Têm personalidade jurídica; 

 São maioritariamente financiados pelo Estado, por autoridades regionais e locais ou por outros organismos de direito público, ou a sua 

gestão está sujeita a controlo por parte dessas autoridades ou desses organismos, ou mais de metade dos membros nos seus órgãos de 

administração, direção ou fiscalização são designados pelas autoridades regionais ou locais ou por outros organismos de direito público. 

**As empresas não podem ser os beneficiários principais. A empresa beneficiária potencial deve, segundo o Programa Interreg Sudoe, 

obedecer a determinados critérios, nomeadamente: 1) Ser considerada como PME a nível quantitativo, segundo o Regulamento (UE) nº 

651/2014, artigo nº 2 do anexo I. 

Apenas será aceite a participação numa candidatura de projeto por entidade, seja como Beneficiário Principal ou como 

Beneficiário.  

O Programa de Cooperação Territorial Sudoeste Europeu (Programa Interreg Sudoe) é um Programa de cooperação 

transnacional entre os cinco Estados desta zona geográfica (Espanha, França, Portugal, Reino Unido e Principado de 

Andorra), que tem como principal objetivo apoiar o desenvolvimento regional no sudoeste europeu, contribuindo para a 

estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. 

Já se encontram disponíveis os documentos referentes à quarta convocatória ao Programa Interreg Sudoe, que irá decorrer 

entre 7 e 25 de outubro de 2019 (12:00 -meio dia, UTC+2), com uma segunda fase prevista para março/maio de 2020. 

No âmbito desta convocatória estão abertos os seguintes eixos prioritários do Programa: 

 Eixo 1: Promover as capacidades de inovação para um crescimento inteligente e sustentável – 8,7 milhões de euros 

 Eixo 5: Proteger o meio ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos – 4,2 milhões de euros 

 

Requisitos gerais dos projetos 

O Programa Interreg SUDOE tem como objetivo apoiar as iniciativas que permitem fornecer soluções concretas às 

necessidades ou problemas identificados, assim como, apoiar os setores de excelência presentes no território SUDOE. Para 

os dois eixos, os tipos de projetos a candidatar devem responder obrigatoriamente às seguintes características: 

 Transnacionalidade: a pertinência deste enfoque deve ser evidente e estar demonstrado (não se deve tratar de ações 

individuais e locais sobrepostas) 

 Cadeia de valor: deve implicar a todos os agentes que sejam necessários para conseguir um impacto real do projeto no 

território ou no setor abordado, desde a conceção até ao uso final do output principal. Cada beneficiário da parceria deve 

demonstrar que é competente na temática abordada. 

 Composição da parceria: será implementado por uma parceria composta por beneficiários (que recebem ajuda FEDER) e 

parceiros associados que participam no projeto sem receber ajuda FEDER. A cadeia de valor da parceria será avaliada 

tendo em conta os beneficiários e parceiros associados. No caso dos parceiros associados, deverá indicar-se claramente 

no formulário de candidatura o papel que vão desempenhar no projeto. 

 Indicadores: deve prever pelo menos um output principal que contribua para um indicador de realização do Programa. 

 Transferibilidade e sustentabilidade: devem gerar outputs que sejam transferíveis a outros setores ou territórios, e que 

ao mesmo tempo sejam duradouros. 



 

 

Boletim mensal # 38 | julho de 2019 

Tel: (351) 232 960 400 
Fax: (351) 232 960 409 
E-mail geral: geral@cm-carregal.pt 
 

 Coerência com as estratégias territoriais nacionais/regionais: deve demonstrar que o output principal previsto se 

enquadra com as referidas estratégias. Não se trata unicamente de estabelecer uma lista de estratégias existentes, mas 

sim de demonstrar a relação do output principal do projeto com as estratégias territoriais, especificando as medidas 

concretas que permitam estabelecer esse vínculo. 

 

Eixo 1: Promover as capacidades de inovação para um crescimento inteligente e sustentável 

 Caraterísticas a respeitar pelas candidaturas de projetos apresentadas nos objetivos específicos 1b1: Reforçar o 

funcionamento sinérgico e em rede da I+I a nível transnacional nos setores específicos do SUDOE a partir da 

especialização inteligente: 

Os projetos deverão enquadrar-se num dos seguintes dois tipos de projeto: 

o Coordenação entre as estratégias regionais de especialização inteligente: deverá implementar ações que 

promovam a implementação de redes (networking), a avaliação comparativa (benchmarking), assim como o 

intercâmbio de boas práticas entre os grupos de trabalho e apoio no desenvolvimento de estratégias de 

especialização inteligente em cada região (nível NUT2) do Espaço SUDOE. Inclui também a elaboração de planos 

de ação conjuntos para fazer face aos desafios transnacionais comuns às regiões envolvidas. 

o Desenvolvimento de modelos de transferência de tecnologia, gestão da inovação e de inovação aberta: 

deverá implementar ações de conceção estratégica e operacional, a criação, consolidação, expansão e/ou 

internacionalização de estruturas como parcerias de transferência de tecnologia, aceleradores de transferência de 

tecnologia, aceleradoras ou incubadoras de empresas e Living Labs, entre outros. Também são contemplados nesta 

tipologia projetos de coordenação, agrupamento e fortalecimento de empresas derivadas (spin offs) e de empresas 

emergentes (start-ups), bem como a experimentação e o intercâmbio de boas práticas no uso de modelos de 

colaboração aberta distribuída (crowdsourcing) em processos de inovação. 

 Características a respeitar pelas candidaturas de projetos apresentadas no objetivo específico 1b2: Desenvolver 

a divulgação da investigação aplicada relacionada com as tecnologias facilitadoras essenciais 

Os projetos deverão enquadrar-se num dos seguintes tipos de projeto: 

o Aplicação da inovação para melhorar a proteção ambiental: deverá realizar atividades de pesquisa aplicada, 

desenvolvimento de ações-piloto e teste de novos produtos, serviços ambientais (gestão e proteção de riscos e da 

biodiversidade) e soluções, com o objetivo de reforçar a proteção ambiental. As iniciativas abrangidas nesta tipologia 

incluem áreas como a dos recursos hídricos (tecnologias para a gestão eficiente, desenvolvimento do potencial de 

poupança, sistemas inteligentes de distribuição, monitorização da qualidade, sistemas de irrigação ou 

abastecimento, etc.), a dos resíduos sólidos urbanos (tecnologias de controlo de poluição, aproveitamento para fins 

energéticos, etc.), a dos solos (monitorização e controlo de nutrientes, previsão de riscos, etc.) e a da eco-inovação. 

o Consolidação da cadeia de valor no setor das tecnologias facilitadoras essenciais: deverá reforçar a cadeia de 

valor nas diferentes áreas de produção, aplicando as TFE (Nanotecnologia, Micro-nanoeletrónica, Materiais 

avançados, Fotónica, Biotecnologia industrial, Sistemas avançados de produção). Incidirá em toda a cadeia, desde a 

investigação e desenvolvimento de produtos ou processos, demonstração e produção competitiva. O apoio à 

internacionalização de atividades, rondas bilaterais (matchmaking) entre atores locais em I&D+i, identificação de 

sinergias e/ou complementaridades entre eles e exploração dos efeitos indiretos (spill over) figuram entre os tipos de 

iniciativas que podem ser apoiadas. 

 

 

Eixo 5. Proteger o meio ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos 

 Caraterísticas a respeitar pelas candidaturas de projetos apresentadas nos objetivos específicos 6c1: Melhoria 
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dos métodos de gestão do património natural e cultural comum através do desenvolvimento de redes e da 

experimentação conjunta: 

Dentro deste objetivo específico, apenas se considerarão projetos que cumpram com as seguintes características: 

o Ações de criação e promoção do património natural e cultural reconhecido internacionalmente: deverá 

implementar ações-piloto que visem a valorização e preservação do património, dos monumentos históricos 

(particularmente os da UNESCO), das paisagens (incluindo as agrícolas), os locais naturais reconhecidos (grandes 

áreas, parques nacionais, reservas naturais, etc.) ou zonas de grande riqueza faunística ou floral, com o objetivo de 

valorizar economicamente os destinos turísticos e fortalecer a visibilidade e a identidade do Espaço SUDOE. 

 Características a respeitar pelas candidaturas de projetos apresentadas no objetivo específico 6d1: Reforçar a 

cooperação dos gestores de espaços naturais do SUDOE através do desenvolvimento e implementação de 

métodos conjuntos: 

Dentro deste objetivo específico, apenas se considerarão projetos que cumpram com as seguintes características: 

o Criação de ferramentas de trabalho conjunto /partilhado: deverá promover a criação de ferramentas 

mutualizáveis de observação e de monitorização de áreas naturais e das espécies, bem como o desenvolvimento de 

ações que visam limitar o impacto ambiental para reduzir a pegada ecológica. A cooperação transnacional deverá 

permitir partilhar recursos, competências, modelos, produtos e soluções operacionais, a fim de melhorar de maneira 

significativa os métodos e as estratégias de gestão das zonas naturais, de restauração dos ecossistemas e de 

tratamento das águas e dos solos contaminados. 

 

Calendário de execução do projeto 

A data de fim de execução dos projetos não poderá ser posterior a 31 de janeiro de 2023. As ações não devem estar 

terminadas à data de apresentação da candidatura. Esta condição significa que um projeto pode ter já começado na data de 

lançamento da convocatória de projetos e que a parceria já começou a realizar as ações previstas na candidatura. 

Importante: a data de início para a elegibilidade das despesas vinculadas à execução do projeto desta convocatória será o 

dia 1 de janeiro de 2019. O período de elegibilidade das despesas de preparação estabelecido para a quarta convocatória de 

projetos é o seguinte: de 1 de julho de 2018 até ao encerramento da segunda fase da convocatória. 

 

Orçamento do projeto 

Não está estabelecido nenhum montante mínimo ou máximo da despesa total elegível do projeto. Corresponde à parceria 

apresentar um orçamento equilibrado e realista que seja coerente com as atividades e outputs previstos. Contudo, o 

montante mínimo a respeitar pelos beneficiários é de 100.000€ de despesa total elegível para todas as entidades, salvo as 

empresas (categoria de beneficiário IV) para as quais o montante mínimo a respeitar é de 5.000€. 

O plano financeiro do projeto deverá igualmente respeitar diversos limites máximos especificados (Ficha n.º 3.3 do Guia): 

Limites do plano financeiro Limite Limites obrigatórios Fases 

Plano financeiro por beneficiário Mínimo 100.000€ 1ª e 2ª fase 

Plano financeiro das empresas 

(categoria IV) 
Mínimo 5.000€ 1ª e 2ª fase 

Custo de pessoal Máximo 
50% do plano financeiro do 

beneficiário 
1ª e 2ª fase 

Montantes grupos de tarefas 

transversais 
Máximo 

25% do plano financeiro do 

projeto 
2ª fase 
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Montante grupo de tarefas 

preparação 
Máximos 25.000€ por projeto 2ª fase 

 

Parceria do projeto 

A candidatura sustenta-se numa parceria que deve incluir beneficiários de pelo menos três Estados Membros da União 

Europeia que participam no SUDOE. A parceria deve ser a mais representativa e competente possível nos setores 

abrangidos e no território do Programa, de acordo com as características fixadas para cada objetivo/tipo de projeto. 

Data de encerramento Mais informação 

25 de outubro de 2019 (12:00 - meio dia, UTC+2) 
4ª Convocatória Interreg Sudoe 

Guia SUDOE 

 

EVENTO 

Eventos e recursos “INTERREG SUDOE” 

Visando preparar as candidaturas à quarta convocatória do Programa Interreg Sudoe, serão 

realizadas sessões de esclarecimento dos beneficiários através de diversos meios, 

preferencialmente online. 

 Sessões semanais de 60 minutos para o esclarecimento de dúvidas | a partir de 3 de julho até 24 de junho e na 

semana de 14 a 18 de outubro: organizar-se-ão através GoToWebinar, sendo que as sessões em português, terão lugar 

à quarta-feira (15h30-16h30 UTC+2: português). A inscrição pode ser feita através do link: 

https://attendee.gotowebinar.com/rt/519924263845780236.  

 Reuniões bilaterais com os promotores de projetos | durante o mês de setembro: poderão ter lugar na sede do 

Secretariado Conjunto em Santander ou por Skype. Os promotores devem solicitar a reunião apresentando uma ficha 

na qual explicarão a sua ideia de projeto. 

 Webinar | 7 de outubro (15h30-17h30 UTC+2): abordará questões relacionadas com o formulário e os documentos 

administrativos e que contará com a participação das Autoridades Nacionais do Programa e o Secretariado Conjunto. 

O programa disponibiliza uma bolsa de projetos para que os potenciais beneficiários possam dar a conhecer a sua ideia de 

projeto, procurar outros beneficiários ou propor a sua participação nalgum projeto. 

Mais informação disponível em: http://tinyurl.com/y4vku8ws (eventos) e http://tinyurl.com/y4lv5nkh (bolsa de projetos). 

 

  

https://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/DF636FB6-A929-5B76-9D57-1A5C501A75AF.pdf
https://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/6D0622D2-336E-430C-C650-F0ABF798A51D.pdf
https://attendee.gotowebinar.com/rt/519924263845780236
http://tinyurl.com/y4vku8ws
http://tinyurl.com/y4lv5nkh
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MANTÊM-SE ABERTAS AS SEGUINTES OPORTUNIDADES 

(organizadas por data de encerramento) ENCERRAMENTO AVISO/LINK 

Portugal 2020: Capacitação e modernização das 
administrações e dos serviços públicos 

19 de julho de 2019 (18 h) Aviso POCI-62-2019-13 

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

31 de julho de 2019 (17h) 

(prorrogado) 

Anúncio 04/813/2019 

Anúncio 04/8.1.3/2019 - Prorrogação 

Portugal 2020: Prevenção, controlo e erradicação de 
espécies exóticas e invasoras 

29 de agosto de 2019 (18 h) Aviso POSEUR-15-2019-22 

Programas Europeus: Europa para os cidadãos - 
Geminação de cidades; Redes de cidades e Projetos 
da Sociedade Civil 

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

EACEA-51/2018 

Guia do Programa 2019 

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/eas/en/life 

Adaptação às 
Alterações Climáticas 

12 de setembro de 2019 

Informação e 
Governação Climática 

12 de setembro de 2019 

Portugal 2020: Investimento no património cultural 

30 de setembro de 2019 
(prorrogado) 

Aviso nº CENTRO-14-2016-01 

Portugal 2020: Investimento no património natural Aviso nº CENTRO-14-2016-05 

Portugal 2020: Investimento no ensino pré-escolar, 
básico e secundário 

Aviso nº CENTRO-73-2017-01 

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: Operação enquadradas nos PAMUS 
validados no âmbito da PI 4.5 para centros urbanos 
complementares 

27 de dezembro de 2019 (18h) Aviso CENTRO-06-2018-20 

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 

goo.gl/NMwTYw (Regulamento) 

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 

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 

Regulamento 

Decreto-Lei n.º 41/2001, de 9 de fevereiro, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 110/2002  

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

Turismo de Portugal: Incentivo a eventos internacionais 
através do fundo de apoio ao turismo e ao cinema 

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

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

Despacho n.º 6200/2018 

IFRRU 2020 Não definido Aviso de abertura de candidaturas 

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=2093904d-c898-4435-a469-6894d1cedea3
http://www.pdr-2020.pt/site/content/download/2182/32801/version/2/file/04_8.1.3_2019.pdf
http://www.pdr-2020.pt/content/download/2182/32803/version/3/file/04_8.1.3_2019_prorroga%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/poseur-15-2019-22-preven%C3%A7%C3%A3o-controlo-e-erradica%C3%A7%C3%A3o-de-esp%C3%A9cies-ex%C3%B3ticas-invasoras/
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/eas/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
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=f8ff6cf6-5e88-41d9-a58e-bf6913d8c9fc
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2c186f1-a152-43cc-91cf-36fadcd05ec2
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=23a9ddb8-3d9d-47ac-85ac-f3cdfe13a6be
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-06-2018-20.zip?versao=2
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://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/application/file/67640071
https://www.iefp.pt/documents/10181/4798094/Regulamento+Promo%C3%A7%C3%A3o+Artes+e+Of%C3%ADcios
https://dre.pt/application/file/320033
https://dre.pt/application/file/304426
https://dre.pt/application/file/481417
https://dre.pt/application/file/a/115644982
https://goo.gl/HWDFVr
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Legislacao/Nacional/Despacho6200_2018.pdf
http://www.portaldahabitacao.pt/opencms/export/sites/portal/pt/portal/reabilitacao/ifrru/documentos/Aviso-de-abertura.pdf
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DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS / NOTÍCIAS 

Estratégia do Plano Nacional das Artes 2019-2024 

O Plano Nacional das Artes tem como missão promover a transformação social, mobilizando o poder 

educativo das artes e do património na vida dos cidadãos: para todos e com cada um.  

O plano abrange todo o território nacional e será implementado de 2019 a 2029, dirigindo-se a cidadãos 

de todas as idades, em particular as crianças e os jovens, e mobilizando agentes, como os artistas, 

comunidade educativa, instituições culturais, outros organismos governamentais, autarquias, fundações, 

instituições de ensino superior, meios de comunicação social, associações e coletividades, outros 

parceiros públicos e privados. 

 O PNA assenta em três eixos de intervenção, aos quais estão associados diversos programas e medidas: 

Eixos A. Política Cultural B. Capacitação C. Educação e Acesso 

Programas Impacto e sustentabilidade Pensamento e formação Indisciplinar a escola 

Medidas 

 Índice de Impacto Cultural das 

Organizações (IICO) 

 Plano Estratégico Municipal 

Cultura- Educação (PEM.C-E) 

 Contrato de Impacto Social 

das Organizações Culturais 

 Financiamento Público Arte-

Educação-Comunidade 

 ID Cultural (IDC) 

 Legislação 

 Compromisso Cultural das 

Organizações Empresariais 

 Consultoria 

 Monitorização e Avaliação 

 Escola de Porto Santo 

 Coleções PNA 

 Património e Artes nos Cursos 

de Educação 

 Academia PNA 

 Bolsa PNA 

 Conferências 

 

 Projeto Cultural de Escola 

 Projeto Artista Residente 

(PAR) 

 Cidadania: Do it / Recursos 

pedagógicos 

 Desvio: Sair para Entrar 

 Em Aberto 

 Tutorias Criativas 

Km²: arte e comunidade 

 Projeto Deslocar: Campo 

Criativo 

 Projeto Criar+ 

 Festival_Bienal PNA 

 Prémio PNA 

360º Comunicar 

 Portal e Newsletter 

 Estar Presente 

Mais informação disponível em: https://tinyurl.com/yyfb4uaz  

 

Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2019 aprova o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 

2050 (RNC 2050), adotando o compromisso de alcançar a neutralidade carbónica em Portugal até 2050, 

que se traduz num balanço neutro entre emissões de gases com efeito de estufa (GEE) e o sequestro de 

carbono pelo uso do solo e florestas. 

Mais informação disponível em: https://descarbonizar2050.pt/  

https://tinyurl.com/yyfb4uaz
https://dre.pt/application/conteudo/122777644
https://descarbonizar2050.pt/
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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 Estado-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 202-2027 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

