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EM DESTAQUE

Operação 3.2.2 - Pequenos Investimentos na Exploração Agrícola |
Renovação do Parque de Tratores Agrícolas (10º Anúncio)
• Objetivos: melhorar as condições de vida, de trabalho e de produção dos
agricultores; contribuir para o processo de modernização e capacitação das
empresas do setor agrícola;; aumentar a segurança dos operadores de
máquinas agrícolas e melhorar a eficiência energética dos equipamentos.
Tipologias de ação elegíveis

Apoiar uma nova cultura ambiental, no âmbito da ENEA 2020 –
Proteger a vida terrestre
• Objetivo: apoiar operações que contribuam para uma cidadania ativa no
domínio do desenvolvimento sustentável e focada na valorização do território,
cujo sucesso passará, em grande medida, pela sensibilização, pela
capacitação e pela mudança de comportamento da sociedade em geral, que
conjugue a equidade entre gerações e a qualidade de vida dos cidadãos e
que seja mais consciente sobre o património natural e os serviços prestados
pelos seus ecossistemas e que possa, progressivamente, apropriar-se dos
valores do património natural português.

Incentivo pela Introdução no Consumo de Veículos de Baixas
Emissões (2021)
• Objetivo: dar continuidade à implementação de medidas de aceleração da
apropriação de energias de tração alternativas e ambientalmente mais
favoráveis, como a tração 100 % elétrica.

Apoio à aquisição e instalação de equipamentos destinados ao
estacionamento de bicicletas

Legislação ..................................... 18
• Objetivo: apoiar a aquisição e instalação de equipamentos destinados ao
estacionamento de bicicletas em locais servidos por ciclovias ou em que seja
notório o «uso da bicicleta» ou em locais onde se pretenda estimular esse
uso, como interfaces de transportes, escolas, serviços de saúde e outros
serviços públicos.

Apoio à descarbonização da frota de táxis
• Objetivo: apoiar ações da iniciativa de empresas do setor do táxi.
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NOVAS OPORTUNIDADES

OPERAÇÃO 3.2.2 - PEQUENOS INVESTIMENTOS NA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA | RENOVAÇÃO DO PARQUE DE TRATORES
AGRÍCOLAS (10º ANÚNCIO)
Beneficiários: Pessoas singulares ou coletivas que exerçam atividade agrícola ou que se dediquem à transformação ou comercialização de produtos agrícolas.

As candidaturas devem prosseguir os seguintes objetivos:
•
•
•

Melhorar as condições de vida, de trabalho e de produção dos agricultores;
Contribuir para o processo de modernização e capacitação das empresas do setor agrícola;
Aumentar a segurança dos operadores de máquinas agrícolas e melhorar a eficiência energética dos equipamentos. Tipologias de ação elegíveis

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos nas explorações agrícolas para aquisição de tratores, utilizando custos simplificados com base
em tabela normalizada de custos unitários publicada na OTE n.º 137/2021, cujo custo total elegível, apurado em sede de análise, seja superior ou igual a
1.000 euros e inferior ou igual a 50.000 euros.
São elegíveis as despesas respeitantes a tratores adquiridos após a data de submissão da candidatura, mediante abate de tratores com mais de dez anos
que, à data de 31.12.2020, se encontrem registados em nome do beneficiário e em utilização regular, esta última demonstrada pela existência de apólice
de seguro ativa naquela mesma data.
O custo total elegível é determinado pelo produto do custo unitário pela potência do trator a adquirir (kW). Para o cálculo do custo elegível apenas serão
consideradas potências, no máximo, até ao dobro da dos tratores abatidos.
As despesas gerais não são elegíveis.
A dotação orçamental é de 15 milhões de euros.
Apenas se admite a apresentação de uma candidatura por beneficiário. Não são admitidas candidaturas que apresentem investimentos sobrepostos com
candidaturas já aprovadas no âmbito do PDR 2020.
Data de encerramento

Mais informações

31 de maio de 2021 (19:00)

Anúncio n.º 10/Operação 3.2.2/2021
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APOIAR UMA NOVA CULTURA AMBIENTAL, NO ÂMBITO DA ENEA 2020 – PROTEGER A VIDA TERRESTRE
Beneficiários: Administração direta, indireta, autónoma e Local; Setor Empresarial do Estado; Estabelecimentos de ensino; Universidades e Institutos politécnicos; Centros de
Investigação; Empresas independentemente da sua forma jurídica; Associações e Fundações; Organizações Não Governamentais de Ambiente (ONGA) e equiparadas

O presente aviso tem como objetivo apoiar operações que contribuam para uma cidadania ativa no domínio do desenvolvimento sustentável e focada na
valorização do território, cujo sucesso passará, em grande medida, pela sensibilização, pela capacitação e pela mudança de comportamento da sociedade
em geral, que conjugue a equidade entre gerações e a qualidade de vida dos cidadãos e que seja mais consciente sobre o património natural e os serviços
prestados pelos seus ecossistemas e que possa, progressivamente, apropriar-se dos valores do património natural português.
São objetivos gerais do presente Aviso:
• Dar prossecução à Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020 (ENEA 2020), nomeadamente no que respeita aos seus princípios orientadores e
ao eixo temático: Valorizar o Território;
• Contribuir para o objetivo “1.10 — Aumentar a visibilidade e perceção pública do valor do património natural e dos serviços de ecossistemas” definido
na Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030 (ENCNB 2030).
São objetivos específicos do presente Aviso:
• Conceber programas de Educação Ambiental dirigidos a jovens em idade escolar que visem aumentar o conhecimento sobre conservação da natureza
e biodiversidade e que promovam o reconhecimento do valor do património natural;
• Realizar projetos de Educação Ambiental dirigidos aos cidadãos, que contribuam para o reforço da informação, dos conhecimentos e dos
comportamentos relativos à conservação da natureza e da biodiversidade, bem como para a promoção de uma cidadania ativa e para a alteração de
comportamentos, individuais e coletivos;
• Promover ações de formação e sensibilização ambiental, dirigidas a professores, agentes da comunicação social, institucionais e do setor empresarial,
que demonstrem o valor intrínseco do património natural, bem como a sua importância enquanto prestador de diversos serviços ambientais, com
significativo impacto na valorização do território e na dinamização das atividades económicas;
• Desenvolver conteúdos, didáticos e desmaterializados, que contribuam para melhorar a informação sobre o património natural (valores naturais,
biodiversidade e geodiversidade), focada na sua divulgação e na sua importância enquanto valor identitário de cada território;
• Promover o diálogo aberto, crítico e reflexivo sobre as ameaças e as oportunidades que se colocam em matéria de património natural,
designadamente através da realização de eventos de natureza científica e de divulgação sobre biodiversidade e geodiversidade, considerando, por
exemplo, o impacto das alterações climáticas, nas dimensões adaptação e mitigação, o uso eficiente de recursos naturais e a valorização do território.
As operações a apoiar devem contemplar iniciativas imateriais com abordagem inovadora e impacto reconhecido no domínio da Educação Ambiental,
relativo ao seu eixo temático Valorizar o Território e alinhado com o ODS «15. Proteger a vida terrestre», que fomentem uma cultura cívica que valorize o
património natural português e que permitam à sociedade viver de forma sustentável com os recursos naturais dentro dos limites do Planeta, considerando
as seguintes áreas chave:
•
•
•
•
•

Património natural como um ativo estratégico de Portugal;
Biodiversidade (espécies, habitats, ecossistemas);
Geodiversidade;
Espécies exóticas invasoras;
Papel dos serviços prestados pelos ecossistemas.

As tipologias abrangidas pelo presente Aviso são as seguintes:
• Participação ativa do público (por exemplo, atividades de educação-ação, concursos de ideias);
• Formação e capacitação, com efeito multiplicador e que potencie a disseminação do conhecimento;
Tel: (351) 232 960 400
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• Sensibilização ambiental (excluindo campanhas publicitárias);
• Participação passiva do público (por exemplo, exposições, materiais didáticos, guias práticos digitais, planos de sustentabilidade,
conferências/seminários).
São elegíveis as seguintes despesas:
• Custos de elaboração e produção de materiais de sensibilização e comunicação que contribuam para a prossecução dos objetivos gerais e específicos
e para as áreas chave;
• Custos de aquisição de equipamentos com particular cumprimento dos princípios de economia, eficiência e eficácia;
• Custos com contratação de serviços para efeitos de execução do projeto e de certificação de despesas por parte de um Revisor Oficial de Contas;
• Custos que resultem diretamente da correta aplicação do contrato de projeto, incluindo certificação de contas e custos de garantias bancárias.
São consideradas despesas não elegíveis:
• Despesas de consumo corrente ou despesas de funcionamento, bem como despesas associadas aos recursos humanos dos beneficiários que não
estejam diretamente alocadas ao projeto (as despesas associadas aos Recursos Humanos, estão limitadas a 50 % do orçamento global da
candidatura);
• Juros e encargos relacionados com dívidas ou empréstimos bancários e pagamentos em atraso;
• Encargos com transações financeiras e outros custos puramente financeiros, exceto os relacionados com custos de serviços financeiros impostos pelo
contrato de projeto;
• Reservas para perdas ou potenciais responsabilidades futuras;
• Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA), quando recuperável;
• Custos cobertos por outras fontes de financiamento;
• Multas, penalidades e custos de litigação;
• Despesas excessivas ou inadequadas aos propósitos previamente estabelecidos;
• Despesas com aquisição de terrenos e imóveis.
A dotação máxima do Fundo Ambiental afeta ao presente Aviso é de €500.000 (quinhentos mil euros). Pelo menos um terço da dotação prevista deverá
ser atribuída às Organizações Não Governamentais de Ambiente (ONGA) e equiparadas, desde que existam candidaturas elegíveis por parte desta
tipologia de beneficiários que cumpram os valores mínimos de mérito previstos no n.º 9.2.6 do Aviso, ou seja, obter um valor mínimo para o critério A
“Qualidade” (definido no Anexo III) de 2 pontos e um valor mínimo para o Mérito da Candidatura (MC) de 3 pontos.
As taxas máximas de cofinanciamento são as seguintes:
• 70 % (setenta por cento), incidindo sobre o total das despesas elegíveis, até ao limite de €30.000 (trinta mil euros) por candidatura, para os seguintes
beneficiários: Administração direta, indireta, autónoma e Local; Setor Empresarial do Estado; Estabelecimentos de ensino; Universidades e Institutos
Politécnicos; Centros de Investigação; Empresas independentemente da sua forma jurídica; Associações e Fundações.
• 95 % (noventa e cinco por cento) para Organizações Não Governamentais de Ambiente (ONGA) e equiparadas, incidindo sobre o total das despesas
elegíveis, até ao limite de €30.000 (trinta mil euros) por candidatura.
Não são financiados projetos que tenham sido anteriormente objeto de financiamento público nacional ou comunitário, exceto quando se trate de iniciativas
que complementem o projeto anteriormente financiado. A forma do apoio a conceder reveste a natureza de subvenções não reembolsáveis, na modalidade
de reembolso dos custos elegíveis efetivamente incorridos e pagos.
As candidaturas devem ser submetidas através da página eletrónica do Fundo Ambiental, onde irá figurar o Aviso com a documentação aplicável e ligação
para o formulário da candidatura.
Data de encerramento

Mais informações

30 de abril de 2021 (23h59)

Aviso n.º 6106/2021
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INCENTIVO PELA INTRODUÇÃO NO CONSUMO DE VEÍCULOS DE BAIXAS EMISSÕES (2021)
Beneficiários: pessoas singulares e pessoas coletivas

O Incentivo pela Introdução no Consumo de Veículos de Baixas Emissões é um compromisso do Fundo Ambiental desde 2017 que pretende dar
continuidade à implementação de medidas de aceleração da apropriação de energias de tração alternativas e ambientalmente mais favoráveis, como a
tração 100 % elétrica. De acordo com o Despacho n.º 2535/2021 é criado um incentivo pela introdução no consumo de veículos de baixas emissões, com
uma dotação global de 4.000.000 € (quatro milhões de euros), destacando-se as seguintes tipologias de apoio:
Tipologia 1 - Veículos ligeiros de passageiros (categoria M1):
• O incentivo pela introdução no consumo de veículos ligeiros de passageiros de baixas emissões é traduzido na forma de atribuição de unidades de
incentivo, no valor de 3.000€ para pessoas singulares, e é devido pela introdução no consumo de um veículo 100% elétrico novo.
• Entende-se por «veículo 100% elétrico novo» qualquer veículo automóvel ligeiro de passageiros, novo, exclusivamente elétrico, da categoria M1
conforme a classificação do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. (IMT), devidamente homologado, e cujo primeiro registo e primeira
matrícula tenham sido feitos em nome do candidato a partir de 1 de janeiro de 2021.
• São elegíveis veículos introduzidos no consumo por meio de aquisição ou contrato de locação financeira celebrada após 1 de janeiro de 2021 e com a
duração mínima de 24 meses, não sendo aceites outras formas de locação.
• Não são elegíveis veículos cujo custo final de aquisição seja superior a 62.500€, incluindo IVA e todas as despesas associadas.
• Serão atribuídas unidades de incentivo até aos limites máximos de 700 unidades, ordenadas de acordo com a data e hora de submissão do
pedido de incentivo.
Tipologia 2 - Veículos ligeiros de mercadorias (categoria N1):
• O incentivo pela introdução no consumo de veículos ligeiros de mercadorias de baixas emissões é traduzido na forma de atribuição de unidades de
incentivo no valor de 6.000€ e é devido pela introdução no consumo de um veículo 100% elétrico novo.
• Entende-se por «veículo 100% elétrico novo» qualquer veículo automóvel ligeiro de mercadorias, novo, exclusivamente elétrico, da categoria N1
conforme a classificação do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. (IMT), devidamente homologado, e cujo primeiro registo e primeira
matrícula tenham sido feitos em nome do candidato a partir de 1 de janeiro de 2021.
• São elegíveis veículos introduzidos no consumo por meio de aquisição ou contrato de locação financeira celebrada após 1 de janeiro de 2021 e com a
duração mínima de 24 meses, não sendo aceites outras formas de locação.
• Serão atribuídas unidades de incentivo até ao limite máximo de 150 unidades, ordenadas de acordo com a data e hora de submissão do pedido
de incentivo.
Tipologia 3 - Bicicletas de carga, com ou sem assistência elétrica:
• O incentivo pela introdução no consumo de bicicletas de carga, com ou sem assistência elétrica, é traduzido na forma de atribuição de unidades de
incentivo no valor de 50% do valor de aquisição do veículo, até ao máximo de 1 000€ (mil euros) no caso de bicicletas de carga com
assistência elétrica ou de 500€ (quinhentos euros) no caso de bicicletas de carga sem assistência elétrica, devido pela introdução no consumo
de qualquer um destes veículos, novo, cuja primeira aquisição (ou registo e matrícula, se aplicável) tenha sido feito em nome do candidato a partir de 1
de janeiro de 2021.
• Entende-se por «veículo novo» qualquer bicicleta de carga, com ou sem assistência elétrica, construída especificamente para o transporte de carga ou
com reboque destinado a esse fim.
• Serão atribuídas unidades de incentivo até ao limite máximo de 300 unidades, ordenadas de acordo com a data e hora de submissão do pedido
de incentivo.
Tipologia 4 - Bicicletas citadinas, motociclos de duas rodas e ciclomotores elétricos
• O incentivo pela introdução no consumo de bicicletas citadinas, motociclos de duas rodas e ciclomotores elétricos é traduzido na forma de atribuição
de unidades de incentivo no valor de 50% do valor de aquisição do veículo, até ao máximo de 350€, devido pela introdução no consumo de
qualquer um destes veículos, novo, cuja primeira aquisição (ou registo e matrícula, se aplicável) tenha sido feito em nome do candidato a partir de 1 de
janeiro de 2021.
Tel: (351) 232 960 400
Fax: (351) 232 960 409
E-mail geral: geral@cm-carregal.pt

5

Boletim mensal | abril de 2021
Oportunidades para o setor privado (empresarial e social)

• Entende-se por «veículo novo»: qualquer bicicleta com assistência elétrica, destinada a uso citadino, não incluindo bicicletas destinadas a uso
desportivo, nomeadamente para circuitos de cross, montanha, ou possuidoras de suspensão integral, nem trotinetes ou velocípedes de outro tipo;
qualquer motociclo de duas rodas ou ciclomotor, exclusivamente elétrico, que possua homologação europeia e esteja sujeito a atribuição de matrícula,
com exclusão daqueles classificados como enduro, trial ou com sidecar, conforme a classificação do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.
(IMT).
• Serão atribuídas unidades de incentivo até ao limite máximo de 1857 unidades, ordenadas de acordo com a data e hora de submissão do pedido
de incentivo.
Tipologia 5 - Bicicletas citadinas convencionais:
• O incentivo pela introdução no consumo de bicicletas citadinas convencionais é traduzido na forma de atribuição de unidades de incentivo no valor
20% do valor de aquisição do veículo, até ao máximo de 100€, devido pela introdução no consumo de bicicleta nova, cuja primeira aquisição tenha
sido feita em nome do candidato a partir de 1 de janeiro de 2021.
• Por «bicicleta nova» entende-se bicicleta convencional, sem assistência elétrica, destinada a uso citadino, não incluindo bicicletas destinadas a uso
desportivo, nomeadamente para circuitos de cross, montanha, ou possuidoras de suspensão integral, nem trotinetes ou velocípedes de outro tipo.
• Serão atribuídas unidades de incentivo até ao limite máximo de 500 unidades, ordenadas de acordo com a data e hora de submissão do pedido
de incentivo. O incentivo a atribuir é concedido, única e exclusivamente, mediante introdução no consumo do veículo do candidato, não podendo ser
convertido em qualquer tipo de outras prestações ou pagamentos, em dinheiro ou espécie.
• O incentivo, quando atribuído a pessoa coletiva, não pode exceder os limites previstos no âmbito do Regulamento da Comissão n.º 1998/2006, de 15
de dezembro (apoio de minimis), e os limites de intensidade de apoio ao investimento estabelecidos no artigo 19.º do Regulamento da Comissão n.º
800/2008, de 6 de agosto.
O número de unidades de incentivo atribuídas ao mesmo beneficiário está limitado a:
a) Quatro unidades de incentivo, nos casos em que o beneficiário é uma pessoa coletiva, exceto na tipologia 2, em que o limite é de duas unidades de
incentivo;
b) Uma unidade de incentivo, nos casos em que o beneficiário é uma pessoa singular.
O pedido de atribuição de incentivo deve ser apresentado através do formulário disponível no sítio do Fundo Ambiental. Para esclarecimentos adicionais,
pode ser utilizado o endereço: incentivovbe@sgambiente.gov.pt.
Data de encerramento

Mais informação

30 de novembro de 2021

Despacho n.º 2535/2021 | FAQ| Candidaturas submetidas (valores atualizados em
tempo real)
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APOIO À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ESTACIONAMENTO DE BICICLETAS
Beneficiários: Municípios; Comunidades intermunicipais; Empresas detentoras ou responsáveis pela gestão de estações, terminais ou interfaces de transportes públicos de
passageiros; Estabelecimentos de ensino (escolas, universidades e outros), equipamentos de saúde ou de outros serviços públicos.

O Aviso objetiva apoiar a aquisição e instalação de equipamentos destinados ao estacionamento de bicicletas em locais servidos por ciclovias ou em que
seja notório o «uso da bicicleta» ou em locais onde se pretenda estimular esse uso, como interfaces de transportes, escolas, serviços de saúde e outros
serviços públicos.
Apenas são admissíveis ações que se contenham na totalidade no espaço ou território de intervenção exclusivo da entidade beneficiária e se enquadrem
numa das seguintes tipologias:
• Tipologia I: Estruturas de estacionamento tipo “cacifo de bicicletas” ou “garagem para bicicletas”, i.e. que garantam a proteção das bicicletas contra
vandalismo, roubo e eventos meteorológicos, podendo ser ou não fechadas.
• Tipologia II: Estruturas para fixação de bicicletas mediante uso de cadeado, do tipo “Sheffield” ou “U invertido”.
Em qualquer dos casos os locais de estacionamentos devem ser acessíveis ao público em geral. No caso de a instalação ser efetuada no logradouro de
serviços públicos, como escolas ou equipamentos de saúde, deve poder ser utilizada por todos os utilizadores desses espaços.
A entidade gestora do Fundo para o Serviço Público de Transportes pode deliberar a não admissão da candidatura caso considere que não está
devidamente instruída ou a solução prevista não ser tecnicamente adequada (vd. ANEXO 1 do Aviso).
Apenas são elegíveis para comparticipação despesas, incorridas ou pagas em data posterior à publicação do Aviso, respeitantes à aquisição e instalação
de equipamentos destinados ao estacionamento de bicicletas, com configuração enquadrável nas tipologias definidas no presente Aviso, incluindo obras
de construção civil ou ações preparatórias.
Não são elegíveis as seguintes despesas: IVA; custos internos com pessoal, equipamentos e encargos gerais ou outros; custos de trabalhos de conceção
ou de engenharia; que não sejam exclusivamente decorrentes da ação aprovada.
A comparticipação máxima por beneficiário é de 15.000 €, podendo ser apresentados projetos da tipologia I e II, até um máximo de 5 por beneficiários. O
apoio a conceder, de acordo com a tipologia, é o seguinte:
• Tipologia I: Comparticipação de 75% do custo total incorrido no caso de o beneficiário ser uma entidade pública, ou de 50% nos restantes casos, até
ao máximo de 150 €/lugar de bicicleta ou de 3.000 € por projeto ou ação.
• Tipologia II: Comparticipação de 75% do custo total incorrido no caso de o beneficiário ser uma entidade pública, ou de 50% nos restantes casos, até
ao máximo de 40 €/lugar de bicicleta no caso de estruturas da tipologia II, até ao máximo de 600 € por projeto ou ação.
A dotação financeira máxima do presente Aviso é de 500 mil euros.
Data de encerramento

Mais informações

30 de setembro de 2021 (18h)

Aviso n.º 3/2021 | Formulário candidatura
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APOIO À DESCARBONIZAÇÃO DA FROTA DE TÁXIS
Beneficiários: Empresas habilitadas com alvará para o exercício da atividade de transportes em táxi [para as tipologias de ação 3a),3 b) e 3c)]; Municípios e associações
empresariais do setor do táxi [para a tipologia de ação 3d)].

No âmbito do presente aviso são elegíveis quatro tipologias de ação às quais correspondem os seguintes apoios financeiros:
Tipologias de ação
a) Aquisição de veículos elétricos
Aquisição de veículos ligeiros de passageiros novos, 100% elétricos,
licenciados para a atividade de transporte público de passageiros em táxi,
homologados pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P. (IMT, I.
P.), na categoria M1.
b) Abate de veículos antigos
Abate de veículos antigos em fim de vida útil, com licença para transporte
em táxi nos últimos 3 anos, se efetuado em simultâneo com a aquisição de
veículos ligeiros novos, 100% elétricos, para transporte em táxi.

Regras gerais de apoio
O apoio financeiro pela aquisição de veículos novos 100% elétricos, com
primeiro registo realizado após 1 de janeiro de 2021 é de 5.000 €.
Apenas pode ser concedido apoio ao máximo de 10 táxis por beneficiário.

O beneficiário de apoio pela aquisição de um veículo elétrico para serviço
de táxi, que proceda simultaneamente ao abate de um veículo com licença
para serviço de táxi nos últimos 3 anos e que tenha percorrido pelo menos
20.000 quilómetros no último ano (distância a apurar pelo IMT I.P.), pode
beneficiar de um apoio adicional de:
o 2.500€ (para veículos a abater com mais de 10 anos);
5.000€ (para veículos a abater com mais de 12 anos).

c) Equipamentos para carregamento
Aquisição de equipamentos para carregamento de veículos 100% elétricos,
com licença para transporte em táxi
d) Postos de carregamento
Instalação de postos de carregamento de veículos 100% elétricos com
licença para transporte em táxi

O apoio à aquisição de equipamentos para carregamento elétrico para
veículos de táxi é comparticipado em 100% da despesa efetivamente
suportada até ao máximo de 1000 € por beneficiário.
O apoio à instalação de postos de carregamento elétrico para veículos de
táxi é comparticipado em 100% da despesa efetivamente suportada até ao
máximo de 5000 € por beneficiário.

As candidaturas são submetidas através de formulário. As candidaturas são completadas com os documentos indicados no ponto 9 do aviso, a enviar para
o endereço fundodetransportes@imt-ip.pt. A dotação financeira do aviso é de 200.000€.
Data de encerramento

Mais informações

30 de setembro de 2021 (18h)

Aviso n.º1/2021

Tel: (351) 232 960 400
Fax: (351) 232 960 409
E-mail geral: geral@cm-carregal.pt
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PROGRAMA DE PARCERIAS PARA O IMPACTO
Beneficiários: entidades privadas assim como as seguintes entidades da economia social: a) as cooperativas; b) as associações mutualistas; c) as
misericórdias; d) as fundações; e) as entidades com o estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social; f) as associações; g) as entidades
abrangidas pelos subsetores comunitário e autogestionário
O presente aviso refere-se à tipologia de operações 3.33 – Programa de Parcerias para o Impacto, cujos objetivos, de acordo com o artigo 234.º do
Regulamento Específico, são:
• estimular a criação, desenvolvimento e/ou crescimento de iniciativas de inovação e empreendedorismo social (IIES) de elevado potencial de impacto,
promovendo a sua robustez operacional e financeira;
• dinamizar a prática de investimento social ao alavancar o financiamento privado ou público de investidores sociais e aprofundar a sua vocação de
filantropia de impacto, a qual implica o apoio financeiro plurianual a iniciativas, disponibilizando acompanhamento e requerendo medição de resultados
e promoção da sua sustentabilidade financeira.
Neste contexto, o Programa de Parcerias para o Impacto prossegue o duplo objetivo de estimular o desenvolvimento de IIES e dinamizar a prática de
investimento social. Esses dois objetivos são alcançados através de um modelo de apoio de natureza não reembolsável à IIES cujo potencial de criação
de valor para a sociedade seja elevado e que tenha garantido cofinanciamento por parte de investidores sociais (no âmbito do Programa de Parcerias para
o Impacto, os Investidores Sociais poderão ser qualquer entidade privada, pública ou da Economia Social interessada em apoiar projetos de inovação e
empreendedorismo social, seja qual for a sua localização geográfica. Por exemplo, as Fundações e as Misericórdias no âmbito dos seus programas de
apoio a projetos inovadores no contexto da Economia Social, as Empresas que apoiem iniciativas no âmbito das suas atividades de responsabilidade
social, ou Autoridades municipais ou intermunicipais que pretendam apoiar projetos inovadores na sua região. O investidor social deverá demonstrar o seu
compromisso de cofinanciamento do Plano de Desenvolvimento da IIES numa Carta de Compromisso de Investimento Social, a qual deverá ser anexada à
candidatura pela entidade beneficiária candidata, juntamente com o respetivo Plano de Desenvolvimento).
No presente aviso são consideradas prioritárias as seguintes áreas temáticas, em resposta a problemáticas agravadas pela pandemia COVID-19:
• Emprego (combate ao desemprego; promoção de novas competências e de novas formas de trabalho programas de apoio ao desenvolvimento
profissional de pessoas com doença mental grave).
• Inclusão Social (prevenção e combate ao isolamento, à carência habitacional, à pobreza e à violência doméstica ao apoio a pessoas com doença
mental grave vítimas de violência doméstica)).
• Saúde (prevenção e combate à doença mental, nomeadamente depressão, psicose, demência, burnout de profissionais de saúde e de cuidadores e
stress pós-traumático; combate aos comportamentos aditivos e de risco).
• Educação (prevenção e combate ao insucesso e ao abandono escolar; promoção de novas formas de ensino e de aprendizagem e programas de
apoio a crianças e jovens com dificuldades de aprendizagem).
• Inclusão digital (combate ao défice de competências digitais de grupos sociais vulneráveis; facilitação do acesso às tecnologias digitais).
• Cidadania (promoção do voluntariado e do empreendedorismo social e desenvolvimento de grupos voluntários de auto-ajuda na área da saúde
mental).
No âmbito do Programa de Parcerias para o Impacto são apoiadas Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo Social (IIES), com um Plano de
Desenvolvimento de duração mínima de 1 ano, sendo financiados os custos elegíveis desse plano num valor superior a 50.000€ de subvenção não
reembolsável do Programa Operacional financiador correspondente a 70% das suas necessidades líquidas de financiamento, sendo o restante
financiamento suportado por investidores sociais. Em concreto, são elegíveis as ações de criação, desenvolvimento e/ou crescimento de IIES de
elevado potencial de impacto, nomeadamente o desenvolvimento de produtos, plataformas ou serviços inovadores com incidências sociais
positivas, que contem com o apoio e cofinanciamento de investidores sociais, nas seguintes condições:
Tel: (351) 232 960 400
Fax: (351) 232 960 409
E-mail geral: geral@cm-carregal.pt
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• Implementação de um Plano de Desenvolvimento com a duração mínima de um ano;
• Comparticipação de 30% das necessidades líquidas de financiamento da operação por investidores sociais.
• Financiamento público elegível superior a 50.000 €, correspondendo este financiamento ao custo total elegível deduzido das receitas previstas e do
cofinanciamento do investidor social (contribuição privada);
• Candidaturas cuja data de início ocorra até 6 meses após a data limite de submissão prevista neste AAC.
No âmbito deste aviso, são requisitos de elegibilidade específicos da operação os seguintes:
• Tratar-se dum projeto que desenvolve respostas inovadoras para problemas sociais, distintas das respostas tradicionais pelo seu potencial de impacto
e sustentabilidade que responde ao objetivo da Tipologia de operações;
• A entidade beneficiária ser elegível nos termos definidos no AAC;
• Existência de investidor social elegível e com compromisso de cofinanciamento do Plano de Desenvolvimento da IIES.
As candidaturas têm a duração mínima de 1 ano (12 meses), podendo iniciar a partir dos 60 dias úteis anteriores à data da submissão da candidatura e
estar concluídas, no limite, até 31 de dezembro de 2022, podendo ser avaliada a oportunidade da sua prorrogação mediante submissão do respetivo
pedido de alteração, não podendo, no entanto, prolongar-se para além de 30 de junho de 2023.
O financiamento público indicativo afeto ao presente concurso é de 10.000.000 € (dez milhões de euros). O financiamento das operações envolve uma
comparticipação pública de 70% e uma contribuição privada de 30%. A comparticipação pública da despesa elegível é repartida pelo Fundo Social
Europeu – FSE (85%) e pela Contribuição Pública Nacional – CPN (15%), conforme previsto no quadro do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento Específico. A
contribuição privada resulta das contribuições do investidor social que são enquadradas nos termos definidos na alínea b) do artigo 2.º da Portaria n.º 60A/2015, de 2 de março, na sua atual redação. Sendo o objetivo desta tipologia de operações a dinamização da prática de investimento social, a
contribuição privada das entidades beneficiárias tem origem num financiamento prévio de investidores sociais.
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 taxa fixa de 40% calculada sobre os custos diretos elegíveis com pessoal apurados em regime de custos reais.
As candidaturas são apresentadas pelas entidades beneficiárias, a título individual ou em parceria. Apenas pode ser apresentada uma candidatura para
cada IIES em cada região (Norte, Centro e Alentejo). As entidades beneficiárias podem apresentar diferentes candidaturas para IIES diferentes.
Data de encerramento

Mais informação

9 de junho de 2021 (18h)

POISE- 39-2021-07
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QUALIDADE E EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PARA PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR –
PARCERIAS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Beneficiários: estabelecimentos públicos de ensino e organismos do Ministério da Educação, a rede de centros de Gestão Direta e Participada do IEFP,
I.P. e outras pessoas coletivas de direito público e de direito privado, com ou sem fins lucrativos
O presente aviso tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de projetos centrados na melhoria da qualidade pedagógica e das aprendizagens, projetos
que promovam o mérito e a excelência dos alunos e formandos, bem como de projetos de reforço da aprendizagem dos conhecimentos e das
capacidades. O presente aviso diz respeito à Tipologia de Operação 4.1 prevista na 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”, em particular ao n.º 8 do artigo 30.º do RECH e
enquadra‐se na Prioridade de Investimento 10.i.
As candidaturas a apresentar têm de ser promovidas em parceria. Numa candidatura em parceria existe um envolvimento concertado entre os
beneficiários que se propõem executar a operação, tendo em vista a consolidação de sinergias no desenvolvimento das respetivas ações que integram a
mesma operação. Um dos beneficiários assume-se como entidade coordenadora e o(s) outro(s) beneficiário(s) como parceiro(s), tendo todos igualmente a
qualidade de entidades beneficiárias da operação. De forma a assegurar a relevância das operações financiadas, designadamente da sua qualidade e
potencial de sustentabilidade após a sua conclusão, no âmbito do presente Aviso é obrigatório o envolvimento de pelo menos um organismo sob
tutela única ou conjunta dos Ministérios da Educação, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social, como entidade coordenadora da operação, designadamente os seguintes:
• Direção-Geral da Educação (DGE);
• Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE);
• Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE);
• Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC);
• Instituto da Avaliação Educativa (IAVE), I.P.;
• Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP), I.P.;
• Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), I.P.;
• Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT);
• Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), na perspetiva da melhoria da articulação entre o ensino secundário e superior, designadamente em matéria
de regras de acesso a este nível de ensino.
Cada entidade coordenadora da parceira pode submeter mais de que uma candidatura, desde que para operações distintas.
São elegíveis os seguintes tipos de despesas:
• Encargos com salários dos docentes e técnicos afetos à operação;
• Encargos com a aquisição de serviços especializados, incluindo serviços de assessoria, acompanhamento e monitorização das ações;
• Encargos com a produção de conteúdos técnicos especializados;
• Encargos com a produção de referenciais de formação;
• Encargos com a produção de ferramentas e conteúdos digitais;
• Encargos com a realização de encontros, seminários e workshops;
• Encargos com a realização de estudos e diagnósticos;
• Encargos com a realização de deslocações;
• Encargos com a produção de materiais informativos e de divulgação.
A dotação máxima indicativa de FSE a alocar ao presente aviso é de 1.000.000€ A taxa de cofinanciamento é de 85% a incidir sobre o montante de
despesa elegível e a forma de apoio a atribuir às candidaturas a aprovar no âmbito do presente aviso reveste a natureza de subvenção não reembolsável.
Data de encerramento
30 de setembro de 2021 (ou anterior, se esgotada a dotação disponível a concurso)

Mais informação
POCH-67-2021-04
Tel: (351) 232 960 400
Fax: (351) 232 960 409
E-mail geral: geral@cm-carregal.pt
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CONVITE À APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 2021
Beneficiários: Qualquer organismo, público ou privado, ativo nos domínios da educação, da formação, da juventude e do desporto

A Comissão Europeia adotou o primeiro Programa de Trabalho Anual do Erasmus+ 2021-2027, cujo grande objetivo é apoiar a mobilidade e a
aprendizagem para todos, dentro e fora da União Europeia (UE) e publicou o primeiro convite à apresentação de candidaturas. A dotação total destinada
ao presente convite está estimada em 2.453,5 milhões de euros, com a seguinte distribuição:
•
•
•
•

Educação e formação: 2.153,1 milhões de euros;
Juventude: 244,7 milhões de euros;
Desporto: 41,7 milhões de euros;
Jean Monnet: 14 milhões de euros.

O nível das subvenções atribuídas e a duração dos projetos variam em função de diversos fatores, como o tipo de projeto e o número de parceiros
envolvidos. Todos os prazos para apresentação de candidaturas especificados abaixo são fixados à hora de Bruxelas:
Ação chave 1
Mobilidade individual no domínio do ensino superior
Mobilidade individual no EFP, no ensino escolar e na educação de adultos
Acreditações Erasmus no EFP, no ensino escolar e na educação de adultos
Mobilidade individual no domínio da juventude
Mobilidade individual no domínio da juventude
Ação chave 2
Parcerias de cooperação nos domínios da educação, da formação e da juventude, com exceção das apresentadas por
ONG europeias
Parcerias de cooperação nos domínios da educação, da formação e da juventude apresentadas por ONG europeias
Parcerias de cooperação no domínio da juventude
Parcerias de pequena dimensão nos domínios da educação, da formação e da juventude
Parcerias de pequena dimensão nos domínios da educação, da formação e da juventude
Parcerias de pequena dimensão no domínio do desporto
Centros de Excelência Profissional
Academias de Professores Erasmus+
Ação Erasmus Mundus
Alianças para a inovação
Reforço de capacidades no domínio da juventude
Eventos desportivos sem fins lucrativos
Ação-chave 3
Juventude Europeia Unida
Ações e Redes Jean Monnet

11 de maio às 12:00
11 de maio às 12:00
19 de outubro às 12:00
11 de maio às 12:00
5 de outubro às 12:00
20 de maio às 12:00
20 de maio às 17:00
20 de maio às 17:00
20 de maio às 12:00
3 de novembro às 12:00
20 de maio às 17:00
7 de setembro às 17:00
7 de setembro às 17:00
26 de maio às 17:00
7 de setembro às 17:00
1 de julho às 17:00
20 de maio às 17:00
24 de junho às 17:00
2 de junho às 17:00

Mais informações
EAC/A01/2021 | Guia do Programa Erasmus+
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OPORTUNIDADES QUE SE MANTÊM ABERTAS
(ordenadas por data de encerramento)
MEDIDA/PROGRAMA

DATA DE ENCERRAMENTO

MAIS INFORMAÇÕES

Portugal 2020 / POISE: Instrumentos específicos de proteção das
vítimas e de acompanhamento dos agressores na violência
doméstica

15 de abril de 2021 (23:59h) (prorrogado)

POISE-37-2021-01

30 de abril de 2021 (sem penalização)

https://www.ifap.pt/pedido-unico

30 de abril de 2021 (18h)

POSEUR-01-2020-19

Incentivos do Estado à Comunicação Social

30 de abril de 2021

https://tinyurl.com/244vezk6 |
https://tinyurl.com/pkkdtmfe

IFAP: VITIS – Campanha 2020/2021 - Pedidos de pagamento
adiantado

30 de junho de 2021

VITIS – Campanha 2020/2021

IEFP: Estágios Ativar.pt e Prémio ao Emprego

2º período: de 15 de agosto
encerramento a 30 de dezembro de
2021 (18h)

Aviso de abertura de concurso

IEFP: Incentivo Ativar.Pt

2º período: de 15 de agosto
encerramento a 30 de dezembro de
2021 (18h)

https://www.iefp.pt/ativar.pt | Aviso de Abertura de
concurso | Regulamento

Trimestral

https://goo.gl/vq0r6o

Portugal 2020/ Compete 2020: Sistema de Incentivos “Inovação
Produtiva” | Registo de Pedido de Auxílio

Não definido (até abertura de AAC
“Inovação Produtiva”)

AAC 02/SI/2021

Portugal 2020/ Compete 2020: Sistema de Incentivos à Liquidez
“Programa APOIAR RENDAS”

Não definido (até ao esgotar a dotação)

AAC 03/SI/2021

Turismo de Portugal: Linha de apoio à qualificação da oferta 2021

Não definido

Ficha Informativa | Protocolo de Colaboração

Portugal 2020/ Compete 2020: Apoiar + SIMPLES

Não definido (até esgotar a dotação)

Aviso n.º01/SI/2021

PEES: Programa APOIAR

Não definido (até esgotar a dotação)

Aviso n.º 20/SI/2020 | FAQ – Questões Frequentes

Não definido

https://tinyurl.com/y3hrzzch | Ficha- síntese | FAQ |
Portaria n.º 174/2020

IFAP: Pedido Único 2021
Portugal 2020 / POSEUR: Apoio a projetos de produção de gases
de origem renovável para autoconsumo e/ou injeção na rede

Programa Equipamentos Urbanos de Utilização Coletiva

PEES: Emprego Interior MAIS

www.iefp.pt/ativar.pt?tab=estagios-ativar-pt

Resolução de Conselho de Ministros n.º 16/2020
PEES: Apoio extraordinário à retoma progressiva

Não definido

Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho

PEES: Medidas fiscais de apoio às micro, PME no quadro da
resposta ao novo coronavírus SARS-COV-2 e à doença COVID19

Não definido

Lei n.º 29/2020, de 31 de julho

PEES: Medida excecional relativa
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

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

PEES: Plano extraordinário de formação – COVID-19

Não definido

às

comparticipações

https://tinyurl.com/y46ra8h8
Aviso de abertura de candidaturas
https://tinyurl.com/y4czod36 | Regulamento

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

13

Boletim mensal | abril de 2021
Oportunidades para o setor privado (empresarial e social)

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

Turismo de Portugal: Incentivo a Grandes Eventos Internacionais
através do Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema

Não definido

IFRRU 2020: Instrumento Financeiro para a Reabilitação e
Revitalização Urbanas

Não definido

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

Encerrado em dezembro de 2020 por ter
esgotado a dotação total. A fase II do
PAE+S (PAE+S2021) encontra-se em
preparação. Ainda não é possível a
submissão de candidaturas. Após a
publicação do regulamento em Diário da
República, o Fundo Ambiental
disponibilizará o regulamento publicado e
restante informação sobre a fase II do
PAE+S (PAE+S2021)

Regulamento de atribuição de incentivos - Programa de
Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis | Manual de apoio
ao preenchimento do formulário | Questões frequentes |
https://tinyurl.com/yy5g9377

Fundo Ambiental: Programa de Apoio a Edifícios Mais
Sustentáveis

RELEMBRAM-SE OS SEGUINTES PRÉMIOS

Aviso N.º 16/SI/2018 (Inovação Produtiva)
Aviso Nº 17/SI/2018 (Empreendedorismo Qualificado)
Portaria nº196/2018
https://ifrru.ihru.pt/
Aviso de abertura de candidaturas

Data

Mais informação

20 de abril de 2021 (prorrogado)

http://www.labscape.uevora.pt/projects/newbie/prem
io/ | Regulamento

Prémios RegioStars 2021

até 9 de maio de 2021

https://regiostarsawards.eu/ | Guia para os
candidatos

European Enterprise Promotion Awards

até 10 de maio de 2021

https://tinyurl.com/y7tmefrr

Prémio Newbie
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EVENTOS
CONGRESSO EUROPEU DE AGRICULTURA BIOLÓGICA | 16 – 18 DE JUNHO
A edição de 2021 do Congresso Europeu de Agricultura Biológica, organizada pelo IFOAM Organics Europe e pela
AGROBIO, terá lugar nos próximos dias 16, 17 e 18 de Junho de 2021, em Portugal.
À semelhança de edições anteriores, o Congresso deste ano, reunirá agentes intervenientes no mercado da Agricultura
Biológica de toda a Europa e oferecerá a possibilidade aos participantes de assistir a sessões e de interagir com peritos
nos assuntos de maior interesse relativos a alimentação proveniente da Agricultura Biológica, e da própria Agricultura Biológica.
Mais informação disponível em: European Organic Congress

PROGRAMA UPGRADE
O Turismo de Portugal prossegue com novas ações de formação online no âmbito do Programa Upgrade. Esta
iniciativa destina-se a apoiar as pequenas e muito pequenas empresas a adquirirem conhecimentos e competências que
lhes permitam preparar o futuro, estruturando os seus negócios com novas propostas de valor, mais sustentáveis e
capazes de responder às exigências futuras do setor.
O IEFP pode conceder apoio financeiro para a frequência de trabalhadores em Planos de Formação (consulte o Guia para candidatura no âmbito do
Programa Upgrade, aqui). Este apoio enquadra-se no apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em situação de crise
empresarial, com redução temporária do período normal de trabalho (PNT).
O Programa Upgrade está estruturado em dois percursos que podem ser realizados em simultâneo, em paralelo ou parcialmente:
1. Upgrade Digital - 116h de formação;
2. Upgrade Sustentabilidade - 80h de formação.
Com opções de frequência integral ou parcial, o Programa tem uma estrutura totalmente flexível que se ajusta às necessidades, ao interesse e
disponibilidade dos participantes
Formações do Programa Upgrade Digital já disponíveis para inscrição em abril 2021:
•
•
•
•
•

Análise de Mercado e Estruturação do Negócio
Boas Práticas na Estratégia de Marketing Digital
Ferramentas Informáticas Aplicadas ao Turismo
Introdução ao Marketing Digital, Websites e Monitorização de Performance
Técnicas de Marketing Digital Avançado: E-commerce, Publicidade e Retargeting

Formações do Programa Upgrade Sustentabilidade já disponíveis para inscrição em abril 2021:
•
•
•
•
•

Economia Circular na Gestão de Recursos Alimentares
Gestão da Responsabilidade Social
Gestão Sustentável do Negócio
Gestão Sustentável dos Recursos
Inovação e Novos Caminhos Sustentáveis

Mais informação disponível em: Academia Digital
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3.ª Edição do Programa BEST | abril (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.
Calendarização de ações a realizar em abril de 2021 (todas com a duração de 2h, e-learning):
•

Estratégias para acelerar a maturidade digital da sua empresa

09/04/2021

16h00-18h00

•

Content Marketing 2021: a importância da empatia no pós-pandemia

12/04/2021

10h00-12h00

•

Gestão estratégica de recursos humanos: capitalizar o potencial humano no período pós-pandemia

13/04/2021

10h00-12h00

•

Design Thinking aplicado no Turismo: metodologia para tomada de decisões complexas

14/04/2021

14h30-16h30

•

Novos modelos de negócio: estratégias disruptivas para colocá-los em prática

15/04/2021

10h00-12h00

•

Digital Customer Experience: guia para repensar a experiência do cliente na era pós-COVID-19

16/04/2021

14h00-16h00

•

Gestão estratégica no período pós-pandemia: planear e executar uma estratégia de negócio bem-sucedida

19/04/2021

10h00-12h00

•

Benchmarking estratégico: descobrir os pontos fortes para se diferenciar da concorrência

20/04/2021

10h00-12h00

•

Marketing estratégico: etapas para relançar o seu negócio

21/04/2021

10h00-12h00

•

Roadmap para desenvolver uma estratégia de investimento

22/04/2021

14h30-16h30

•

Mobile marketing e marketing automation: como melhorar a forma de comunicação direta com o cliente

23/04/2021

14h00-16h00

•

Segmentação de clientes na era digital

26/04/2021

10h00-12h00

•

Estratégias para elaborar um plano de reestruturação financeira do seu negócio

27/04/2021

11h00-13h00

•

Oportunidades de investimento no turismo na era pós-COVID-19

28/04/2021

14h30-16h30

Mais informação disponível em: Programa BEST e https://academiadigital.turismodeportugal.pt (plataforma online; programa e inscrição)
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NOTÍCIAS
REVISÃO DA POLÍTICA DE PROMOÇÃO DOS PRODUTOS AGROALIMENTARES DA UE| CONSULTA PÚBLICA
Está a decorrer até dia 23 de junho de 2021, uma consulta pública promovida pela Comissão Europeia, com o objetivo de reunir contributos sobre as
diferentes opções políticas destinadas a garantir que a futura política de promoção agroalimentar da UE apoiará a transição para sistemas alimentares
mais sustentáveis e levará os consumidores a dietas equilibradas, reforçando simultaneamente a competitividade dos agricultores e empresas
agroalimentares da UE.
A política de promoção agroalimentar da UE ajuda os seus agricultores e o setor alimentar a vender os seus produtos num mercado global cada vez mais
competitivo. Esta consulta pública faz parte de uma revisão da política anunciada na estratégia Do Prado ao Prato que terá como objetivo aumentar a
contribuição da política de promoção para a produção e consumo sustentáveis, e em linha com a mudança para uma dieta mais baseada em vegetais, com
menos tinto e processado carne e mais frutas e vegetais.
A revisão da política segue uma avaliação concluída em 2020, que concluiu que a política foi fundamental para aumentar a conscientização sobre os
elevados padrões dos produtos agroalimentares e sistemas de qualidade da UE, tanto dentro da UE como nos principais mercados de exportação. A
avaliação também sugeriu que, no futuro, a política de promoção poderia desempenhar um papel importante no apoio à transição para sistemas
alimentares da UE mais sustentáveis.
Mais informação disponível em: Consulta Pública
DÉCADA DIGITAL DA EUROPA: OBJETIVOS DIGITAIS PARA 2030
A Comissão Europeia apresentou uma visão e percursos para a Transformação Digital da Europa até 2030, proposta fundamental para concretizar a
transição para uma Economia Circular, resiliente e com impacto neutro no clima. Neste sentido, a Comissão Europeia propõe orientações para a
digitalização que traduzam as ambições digitais da União Europeia para 2030, desenvolvendo-se em torno de quatro pontos fundamentais:
•

•

•

•

Cidadãos dotados de competências digitais e profissionais do setor digital altamente qualificados: Até 2030, pelo menos 80% de todos os
adultos deverão possuir competências digitais básicas e deverá haver 20 milhões de especialistas em TIC a trabalhar na UE, devendo as mulheres
assumir uma maior proporção desses empregos.
Infraestruturas digitais seguras, eficazes e sustentáveis: Até 2030, todos os agregados familiares da UE deverão dispor de conectividade a
gigabits e todas as zonas povoadas deverão estar abrangidas pela rede 5G; a Europa deverá produzir 20% dos semicondutores de ponta e
sustentáveis fabricados a nível mundial; deverão estar implantados na UE 10 000 nós periféricos altamente seguros e climaticamente neutros; a
Europa deverá dispor do seu primeiro computador quântico.
Transformação digital das empresas: Até 2030, três em cada quatro empresas europeias deverão usar serviços de computação em nuvem, de
megadados e de inteligência artificial; mais de 90% das PME deverão atingir, pelo menos, o nível básico de intensidade digital; o número de
empresas-unicórnio da UE deverá duplicar.
Digitalização dos serviços públicos: Até 2030, todos os serviços públicos essenciais deverão estar disponíveis em linha; todos os cidadãos terão
acesso aos seus registos médicos eletrónicos; 80% dos cidadãos deverão utilizar uma solução de identificação eletrónica.

Mais informação disponível em: Comunicação | Década Digital da Europa: objetivos digitais para 2030
ESTRUTURA EUROPEIA DE EMPREENDEDORISMO
Em junho do presente ano será lançada “uma nova estrutura europeia de empreendedorismo, a Aliança das Nações Europeias para o
Empreendedorismo/Europe Startup Nations Alliance, uma ferramenta de concretização do desígnio europeu nesta área”. A estrutura permanente será
localizada em Lisboa e contribuirá para reforçar a marca europeia na área do empreendedorismo, evitar a fuga de empreendedores para outras geografias,
reter e atrair talento, estimular o investimento, e promover a implementação das melhores práticas.
Mais informação disponível aqui.
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LEGISLAÇÃO
PROGRAMAS OPERACIONAIS
Portaria n.º 72/2021: alteração do Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e Internacionalização
A presente portaria (Portaria n.º 72/2021) procede à alteração do POCI referente aos projetos conjuntos. Considerando que estes visam, na sua essência,
o desenvolvimento de um programa estruturado de intervenção num conjunto de PMEs apresentando soluções comuns e coerentes face a problemas ou
oportunidades a explorar, claramente identificadas e justificadas, no quadro das empresas a envolver, são adotadas medidas que procurem dar resposta
aos constrangimentos decorrentes da pandemia da doença COVID-19, designadamente através do aumento dos limites máximos fixados em matéria de
elegibilidade de despesas e derrogação dos limites máximos de incentivo a atribuir às PMEs no caso de projetos cofinanciados através do Fundo Social
Europeu (FSE).
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
APOIO ÀS ATIVIDADES ECONÓMICAS
Portaria n.º 69-A/2021: altera o Regulamento do Programa APOIAR
A presente portaria (Portaria n.º 69-A/2021) decorre da necessidade de alargar e robustecer o Programa APOIAR, face à evolução da situação
epidemiológica.
Perante o cenário de desconfinamento progressivo que não permitirá, de imediato, retomar a normalidade da vida em sociedade e da vida económica
torna-se premente reforçar os apoios à liquidez das empresas, de forma a melhorar as suas condições para fazerem face aos compromissos de curto
prazo, contribuindo para a sua subsistência durante e após o surto pandémico, preservando os postos de trabalho e mantendo a capacidade produtiva
existente que será fundamental para a retoma económica.
Assim, paralelamente à reabertura das candidaturas à medida «Apoiar.pt», que se encontravam suspensas, são reforçados os apoios às empresas
com quebras de faturação superiores a 50 %, medida extensível ao «Apoiar + Simples». Em vez dos atuais limites máximos de (euro)5.000 para ENI sem
contabilidade organizada, (euro)12.500 para as microempresas, (euro)68.750 para as pequenas empresas e (euro)168.750 para as médias e grandes
empresas, os apoios podem agora ascender a (euro)7.500, (euro)18.750, (euro)103.125 e (euro)253.125, respetivamente. Esta medida aplica-se
retroativamente às candidaturas já submetidas e o ajustamento dos valores a receber será feito de forma automática.
Adicionalmente, o Programa é alargado a atividades económicas diretamente afetadas pela suspensão e encerramento de instalações e
estabelecimentos determinados pelas sucessivas regulamentações do estado de emergência, que integram as cadeias de valor do setor turístico, da
organização de eventos e da restauração, nomeadamente a panificação, a pastelaria e a fabricação de artigos de pirotecnia.
Por fim, as medidas «Apoiar + Simples» e «Apoiar Rendas» são alargadas aos empresários em nome individual sem contabilidade organizada,
independentemente de terem ou não trabalhadores por conta de outrem, sendo esta última medida alargada também a outras formas contratuais que
tenham por fim a utilização de imóveis.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2021: aprova o Programa Internacionalizar 2030
O Programa Internacionalizar, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 189/2017, de 6 de dezembro, contribuiu para a concretização dos
compromissos assumidos pelo XXI Governo Constitucional, de apoio à internacionalização da economia nacional e de fomento do investimento orientado a
mercados externos.
As consequências da pandemia obrigam a que o novo Programa Internacionalizar 2030 seja estruturado a dois tempos: um primeiro, de resposta rápida
à crise, procurando o relançamento da atividade exportadora e das ações de captação de investimento, e um segundo, de reposicionamento de Portugal
num contexto económico mundial que se antevê ainda mais adverso e competitivo. Esta atuação deverá ter como referente de sentido os objetivos
primaciais de redução da (ainda) elevada concentração de mercados de exportação, de diversificação de produtos, e de acesso a crédito e a garantias
financeiras que contribuam para uma maior resiliência na participação das nossas empresas no comércio mundial.
A coordenação política do programa será confiada ao membro do Governo responsável pela área dos negócios estrangeiros, no quadro da diplomacia
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económica do Estado, que promoverá a coordenação com as demais áreas governativas.
A coordenação técnica é da competência da AICEP, E. P. E., que alinhará o seu Plano Estratégico 2020-2022 com os objetivos e iniciativas definidas pelo
programa e, em articulação com os demais agentes, e em coordenação com as redes diplomática e consular, operacionalizará os mesmos.
Ao Conselho Estratégico de Internacionalização da Economia (CEIE), incluindo os seus grupos de trabalho, será confiada a responsabilidade pelo
acompanhamento da execução do Programa Internacionalizar 2030.
Referem-se ainda os eixos de intervenção do programa:
•
•
•
•

Eixo A - Business and Market Intelligence
Eixo B - Qualificação de Recursos Humanos e do Território
Eixo D - Apoio no Acesso aos Mercados e ao Investimento em Portugal
Eixo E - Desenvolvimento da Marca Portugal

Eixo F - Política Comercial e Custos de Contexto
Resolução do Conselho de Ministros n.º 21/2021: aprova medidas para os territórios vulneráveis que visam promover a atividade agrícola, o
dinamismo dos territórios rurais e a criação de valor na inovação e na segurança alimentar
A existência no território do continente de zonas rurais ameaçadas de despovoamento e abandono da atividade agrícola constitui um fator potenciador do
aumento da gravidade dos fogos rurais, com consequências na degradação do solo, nos recursos hídricos, na biodiversidade e com um impacto negativo
na retenção do carbono. Nesse sentido é criado um conjunto de ações para os territórios vulneráveis que visam contribuir para a dinamização da atividade
agrícola.
Este conjunto de ações assume particular importância nos territórios de baixa densidade, permitindo reposicionar o interior de Portugal como espaço de
uma nova atratividade, apostar no seu potencial para acolher investimento empresarial inovador e competitivo, bem como responder ao desafio estratégico
da governação de contrariar o declínio demográfico nestes territórios.
Para o efeito, pretende-se assegurar um incremento, não só dos apoios financiados pela Política Agrícola Comum (PAC), mas também do seu grau de
cobertura nestas regiões, fazendo uso dos recursos disponíveis para o período de transição 2021/2022, que inclui o envelope Next Generation, bem como
para o plano estratégico da PAC, a iniciar-se em 2023.
Atendendo às características das estruturas produtivas dominantes nestes territórios, as iniciativas a implementar visam particularmente a pequena
agricultura e os detentores do Estatuto da Agricultura Familiar, sendo complementadas, sempre que possível, com ações prosseguidas no âmbito da
Agenda da Inovação e de outras áreas governativas nomeadamente intervenções integradas e multifundos no quadro do Programa de Transformação da
Paisagem (PTP).
Neste sentido, a presente Resolução do Conselho de Ministros n.º 21/2021 prevê aplicar um conjunto de medidas para os territórios vulneráveis,
delimitados através da Portaria n.º 301/2020, são eles:
a) As freguesias do continente em que mais de 40 % do território se encontra sob perigosidade alta e muito alta de incêndio rural, de acordo com a carta
de perigosidade de incêndio rural mais atual;
b) As freguesias do continente que sejam totalmente circundadas por freguesias que cumpram o critério de perigosidade referido na alínea anterior.
A resolução produz efeitos a partir da data da sua publicação.
Portaria n.º 73/2021: alteração da Portaria n.º 107/2015, de 13 de abril, que estabelece o regime de aplicação da operação 3.2.2, «Pequenos
investimentos na exploração agrícola», e da operação 3.3.2, «Pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos
agrícolas»
A presente portaria (Portaria n.º 73/2021) procede à sexta alteração da Portaria n.º 107/2015 que estabelece o regime de aplicação das operações 3.2.2. e
3.3.2 ambas da medida 3, «Valorização da produção agrícola», do PDR 2020. As alterações referem-se aos artigos 3.º, 6.º, 7.º, 10.º, 12.º, 14.º, 16.º, 17.º e
18.º e os anexos II e III da referida portaria, nomeadamente:
•

Artigo 3.º - Área geográfica de aplicação
Tel: (351) 232 960 400
Fax: (351) 232 960 409
E-mail geral: geral@cm-carregal.pt

19

Boletim mensal | abril de 2021
Oportunidades para o setor privado (empresarial e social)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artigo 6.º - Critérios de elegibilidade dos beneficiários
Artigo 7.º - Critérios de elegibilidade das operações
Artigo 10.º - Critérios de seleção das candidaturas
Artigo 12.º - Forma, nível e limites dos apoios
Artigo 14.º Anúncios
Artigo 16.º - Transição de candidaturas
Artigo 17.º - Termo de aceitação
Artigo 18.º - Execução das operações
ANEXO I - Setores industriais enquadrados no PDR 2020
ANEXO III - Níveis de apoio

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