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Boletim mensal outubro de 2021 

 

  

EM DESTAQUE 

 

Life Calls 2021 

• Objetivo: contribuir para a execução, a atualização e o desenvolvimento das Políticas e 
Estratégias Europeias na área do Ambiente, através do cofinanciamento de projetos com 
valor acrescentado europeu. 

 

Turismo gastronómico: promoção do turismo rural e do desenvolvimento regional 

A Organização Mundial do Turismo (OMT) e o Centro Culinário Basco (BCC) organizam o 6th UNWTO World Forum 

on Gastronomy Tourism, que decorre de 31 outubro a 2 novembro de 2021. O objetivo é destacar o papel do turismo 

gastronómico no reforço da reputação dos destinos, a capacitação da comunidade local, bem como as estratégias que 

os agricultores e os pequenos produtores rurais podem utilizar para utilizar o seu património gastronómico para 

promover direta e indiretamente o turismo, contribuindo assim de forma positiva para a economia local e regional. 

7.ª edição do Inquérito à Satisfação dos Residentes na Região Centro 

O grau de satisfação dos residentes na região Centro aumentou em 2021, com 77,5% dos residentes a considerarem-

se globalmente satisfeitos com a sua vida. Esta é uma das conclusões da 7.ª edição do Inquérito à Satisfação dos 

Residentes na região Centro, promovido no âmbito do Barómetro Centro de Portugal. 

10.ª edição do Concurso Todos Contam 

Estão abertas as candidaturas para a 10.ª edição do Concurso Todos Contam, que distingue os melhores projetos de 

educação financeira das escolas portuguesas para o ano letivo 2021/2022. A submissão de candidaturas aos “Prémios 

Escola” e ao “Prémio Professor(a)” devem ser realizadas até ao dia 8 de outubro de 2021 

Legislação 

A Portaria n.º 187/2021, de 7 de setembro, estabelece a nona alteração à Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, que 

estabelece o regime de aplicação da ação n.º 10.2, «Implementação das estratégias», integrada na medida n.º 10, 

«LEADER», da área n.º 4, «Desenvolvimento local», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 

2020). 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 123/2021, de 3 de setembro, autoriza a despesa com a aquisição de 

serviços de realização de testes rápidos de antigénio em estabelecimentos de educação e ensino. 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 131/2021, de 10 de Setembro, aprova a Estratégia para a Transformação 

Digital da Administração Pública 2021-2026 e o respetivo Plano de Ação Transversal para a legislatura. 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 132/2021, de 13 de setembro, aprova a Estratégia Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (ENSANP). 

Boletim Informativo 

Este boletim é uma publicação 

mensal com informação sobre 

oportunidades, eventos e 

documentos relevantes para o 

concelho de Carregal do Sal  
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NOVAS OPORTUNIDADES 

 

LIFE CALLS 2021 

Beneficiários: entidades públicas relacionadas com a Administração (local, nacional, etc.); organizações comerciais privadas; organizações privadas não-

comerciais (ONG, etc.) 

O Programa LIFE é um instrumento financeiro comunitário que foi criado com o objetivo específico de contribuir para a execução, a atualização e o 

desenvolvimento das Políticas e Estratégias Europeias na área do Ambiente, através do cofinanciamento de projetos com valor acrescentado europeu. A 

versão atual, para o período 2021-2027, é orientada pelo Regulamento (UE) 2021/783 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2021. 

O programa LIFE encontra-se dividido em dois domínios, que se encontram cada um dividido em dois subprogramas: 

Domínio do Ambiente 

Subprograma Natureza e Biodiversidade Subprograma Economia Circular e Qualidade De Vida 

• Projetos tradicionais – Natureza e Biodiversidade 
o Data de encerramento: 30 de novembro de 2021  

• Projetos tradicionais – Governança da Natureza 
o Data de encerramento: 30 de novembro de 2021  

• Projetos integrados – projetos estratégicos de natureza (duas 
etapas) 
o Data de encerramento da primeira etapa: 19 de outubro de 

2021 
o Data de encerramento da segunda etapa: 7 de abril de 2022  

• Projetos tradicionais – Economia Circular, recursos do 
desperdício, ar, água, solo, ruído, químicos, Bauhaus 
o Data de encerramento: 30 de novembro de 2021  

• Projetos tradicionais – Governança Ambiental  
o Data de encerramento: 30 de novembro de 2021  

• Projetos integrados estratégicos – Ambiente (duas etapas) 
o Data de encerramento da primeira etapa: 19 de outubro de 

2021  
o Data de encerramento da segunda etapa: 7 de abril de 2022  

Domínio da Ação Climática 

Subprograma Mitigação e Adaptação às Alterações Climáticas Subprograma Transição para Energias Limpas 

• Projetos tradicionais – Mitigação das Alterações Climáticas 
o Data de encerramento: 30 de novembro de 2021  

• Projetos tradicionais – Adaptação às Alterações Climáticas 
o Data de encerramento: 30 de novembro de 2021  

• Projetos tradicionais - Governança climática e informação  
o Data de encerramento: 30 de novembro de 2021  

• Projetos integrados estratégicos – Ação Climática (duas etapas) 
o Data de encerramento da primeira etapa: 19 de outubro de 

2021  
o Data de encerramento da segunda etapa: 7 de abril de 2022  

• BUILD UP Skills – Reiniciar as plataformas e os roadmaps 
nacionais 

• Comunidade Europeia de profissionais de "Serviços Integrados de 
Renovação Doméstica”  

• Integração do financiamento da energia sustentável e apoio ao 
desempenho energético nos critérios e normas de financiamento 
sustentável da UE 

• Criar as condições para uma melhoria global da prontidão 
inteligente dos edifícios europeus 

• Fomentar a absorção de energia sustentável ao longo de toda a 
cadeia de valor na indústria e serviços 

• Apoio técnico aos planos e estratégias na transição para energia 
limpa nos municípios e regiões 

• Adoção de recomendações de auditorias energéticas para a 
transição energética das empresas 

• PDA Disruptivo - Assistência técnica para ultrapassar os limites do 
mercado para investimentos em energia sustentável 

• Direcionar intervenções relativas ao edificado em bairros 
vulneráveis 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32021R0783
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-nat-nature;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-nat-gov;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-strat-nat-snap-two-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-env-environment;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-env-environment;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-env-gov;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-strat-env-sip-two-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-clima-ccm;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-clima-cca;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-clima-gov;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-strat-clima-sip-two-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-buildskills;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-buildskills;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-homerecom;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-homerecom;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-mainstream;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-mainstream;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-mainstream;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-smartready;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-smartready;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-valuechain;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-valuechain;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-local;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-local;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-audits;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-audits;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-pda;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-pda;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-enerpov;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-enerpov;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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• Estabelecer modelos de negócio inovadores e esquemas 
contratuais para serviços de energia integradores e inteligentes  

• Desenvolver mecanismos de apoio às comunidades energéticas e 
outras iniciativas lideradas pelos cidadãos no âmbito da energia 
sustentável 

• Diálogo a vários níveis sobre o clima e a energia para a 
governança energética 

• Reforma em grande escala de edifícios 

• Rumo a uma implementação eficaz da legislação fundamental no 
domínio da energia sustentável 

• Modelos de financiamento inovadores para investimentos em 
energia sustentável 

• Serviços integrados de renovação doméstica  

• Encarar o aumento da demanda em arrefecimento dos edifícios 
nos próximos anos 

A data de encerramento de todos os concursos desde subgrupo é no 
dia 12 de janeiro de 2022. 

 

Data de encerramento Mais informações 

Várias datas, de acordo com o subprograma e tipo de projeto (ver tabela) 

O horário estabelecido para o encerramento de todos os projetos é às 17h00m00s 

(hora de Bruxelas) 

Programa LIFE  

FAQs Programa LIFE Portugal  

Apoio para candidatos  

 

 

Sessão Nacional de Divulgação e Informação sobre o Programa LIFE | LIFE PT Info Day 2021 

Para saber mais sobre o programa LIFE e a call 2021 pode consultar a documentação 

(programa e apresentações) do evento “LIFE PT Info Day 2021”  que se encontram disponíveis 

aqui e a respetiva gravação. 

Os principais documentos e links relacionados com o Programa LIFE podem ser 

consultados aqui, estando também disponíveis as FAQ 2021 que oferecem mais 

informação. 

 

  

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-smartserv;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-smartserv;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-enercom;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-enercom;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-enercom;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-gov;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-gov;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-buildreno;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-policy;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-policy;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-innofin;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-innofin;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-homereno;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-cooling;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-cooling;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://cinea.ec.europa.eu/life_en
https://life.apambiente.pt/faqs
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-support-applicants_en
https://life.apambiente.pt/documentos
https://www.youtube.com/watch?v=6cg1UTcfvXc
https://life.apambiente.pt/content/tem-uma-ideia-de-projeto-mas-n%C3%A3o-sabe-por-onde-come%C3%A7ar
https://life.apambiente.pt/faqs


 

 

4 

Boletim mensal outubro de 2021 

 

 

 

Aviso n.º POCH-H8-2021-07 – Cursos Profissionais 

Beneficiários: Estabelecimentos públicos de educação, desde que o respetivo funcionamento esteja previamente autorizado pelo Ministério competente 

O objetivo do presente aviso, elaborado ao abrigo do mecanismo extraordinário de antecipação do Portugal 2030, aprovado pela Deliberação n.º 27/2021, 

de 23 de agosto visa estabelecer as condições de atribuição dos apoios a conceder no âmbito dos fundos europeus estruturais e de investimento (FEEI), 

através do Fundo Social Europeu (FSE). 

As operações a apoiar enquadram-se no Eixo Prioritário 1 e na Prioridade de Investimento 10. iv, conforme descrição constante do quadro resumo do 

presente Aviso do Programa Operacional Capital Humano, aprovado pela Comissão Europeia, Decisão C (2020) 6543, aprovada em 21 de setembro de 

2020. 

O presente aviso diz respeito à tipologia de operações prevista na alínea g) do n.º 1 do artigo 14.º do RECH - Cursos Profissionais, sendo elegíveis 

cursos profissionais conferentes do nível 4 de QNQ. No âmbito deste aviso são elegíveis os cursos que iniciaram o ciclo formativo no ano lectivo 

2021/2022 para financiamento do 1º ano curricular desse ciclo, bem como o 2º e o 3º ano curricular dos cursos cujo ciclo formativo se iniciou, 

respetivamente, nos anos lectivos 2020/2021 e 2019/2020. 

São elegíveis as seguintes despesas: 

• Custos relativos a encargos com formandos. 

• Custos relativos a encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação. 
A forma de apoio a atribuir às candidaturas a aprovar no âmbito do presente aviso reveste a natureza de subvenção não reembolsável, através das 

modalidades de reembolso de custos elegíveis efetivamente incorridos e pagos. 

Nos termos legal e regulamentarmente previstos, o período de elegibilidade das despesas, em ambas as modalidades de financiamento aplicáveis, poderá 

estar compreendido entre os 60 dias úteis anteriores à data de apresentação da candidatura e os 45 dias úteis subsequentes à data de conclusão da 

operação que constituem a data limite para a apresentação do saldo final. 

A dotação financeira de Fundo Social Europeu (FSE), a alocar ao presente aviso, é de 60.000.000€. 

As operações a apoiar ao abrigo do presente aviso devem ter a duração máxima prevista para a conclusão do ano letivo 2021/2022, nos termos definidos 

na legislação nacional aplicável. 

 A apresentação de candidaturas é feita através de formulário eletrónico no Balcão 2020 (https://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020/). 

Data de encerramento Mais informações 

4 de novembro de 2021 (18h00m) Aviso POCH-H8-2021-07 | POCH | Guia do beneficiário do POCH 

 

Aviso n.º POCH-H9-2021-09 - Cursos de Educação e Formação de Jovens 

Beneficiários: Estabelecimentos públicos de educação, desde que o respetivo funcionamento esteja previamente autorizado pelo Ministério competente 

O objetivo do presente aviso, elaborado ao abrigo do mecanismo extraordinário de antecipação do Portugal 2030, aprovado pela Deliberação n.º 27/2021, 

de 23 de agosto, visa estabelecer as condições de atribuição dos apoios a conceder no âmbito dos fundos europeus estruturais e de investimento (FEEI), 

através do Fundo Social Europeu (FSE). 

As operações a apoiar enquadram-se no Eixo Prioritário 1 – Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço da qualificação 

dos jovens para a empregabilidade – do POCH, incidindo o presente aviso nos Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF), nos 2º anos 

curriculares dos cursos iniciados no ano letivo de 2020/2021, bem como os cursos iniciados no ano letivo 2021/2022, abrangendo apenas o mesmo. 

O presente aviso diz respeito à tipologia de operações prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 14.º do RECH, e enquadra-se na Prioridade de 

https://www.portugal2020.pt/sites/default/files/delib27_cic_2020_aac2030_sepla.pdf
https://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020/
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=3e0397c5-31be-4dc8-90cd-81306c892ad4
https://dre.pt/application/conteudo/171438230
https://www.poch.portugal2020.pt/pt-pt/Noticias/Documents/Guia%20do%20beneficiario%20POCH_TG.pdf
https://www.portugal2020.pt/sites/default/files/delib27_cic_2020_aac2030_sepla.pdf
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Investimento 10.i, constante do Programa Operacional Capital Humano, aprovado pela Comissão Europeia, através da Decisão C (2020) 6543, aprovada 

em 21 de setembro de 2020, abrangendo os Cursos de Educação e Formação de Jovens conferentes de nível 2 de qualificação do Quadro Nacional de 

Qualificações (QNQ), nas Tipologias dos percursos de tipo 2 e tipo 3, abrangendo o financiamento das turmas em funcionamento no ano letivo 2021/2022. 

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

modalidades de reembolso de custos elegíveis efetivamente incorridos e pagos. 

São elegíveis as seguintes despesas: 

• Os custos relativos a encargos com formandos.  

• Os custos relativos a encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação.  
O período de elegibilidade das despesas, em ambas as modalidades de financiamento aplicáveis, poderá estar compreendido entre os 60 dias úteis 

anteriores à data de apresentação da candidatura e os 45 dias úteis subsequentes à data de conclusão da operação que constituem a data limite para a 

apresentação do saldo final. 

A dotação financeira máxima de Fundo Social Europeu (FSE), a alocar ao presente aviso, é de 4.000.000€, sendo a taxa de cofinanciamento de 85% de 

contribuição europeia mobilizada através do FSE, a incidir sobre o montante da despesa elegível, após a dedução das receitas, constituindo os restantes 

15% a contrapartida pública nacional, nos termos estabelecidos no artigo 3.º do RECH. 

As operações a apoiar ao abrigo do presente aviso têm como data-limite o dia 31 de agosto de 2022. 

A apresentação de candidaturas é feita através de formulário eletrónico no Balcão 2020 (https://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020/). 

Data de encerramento Mais informações 

4 de novembro de 2021 (18h00m) Aviso POCH-H9-2021-09 | POCH | Guia do beneficiário do POCH 

 

OPORTUNIDADES QUE SE MANTÊM ABERTAS 

(organizadas por data de encerramento) 

AVISO DATA DE ENCERRAMENTO LINK 

Aviso n.º POISE-37-2021-15 – Acolhimento de 

emergência de vítimas de violência doméstica 
8 de outubro de 2021 (18h) 

Aviso n.º POISE-37-2021-15 

Guia de Recursos  | CIG | POISE 

Programa de Apoio às Associações de Caráter 

Juvenil 2021- Apoiar e desenvolver atividades de 

associações juvenis 

15 de outubro de 2021 

Programa de Apoio às Associações de Caráter Juvenil- 

IPDJ 

Despacho CD- Lista de ponderação de critérios 2021 

Candidaturas 

FFP: Programa de Apoio ao Ordenamento e à 

Gestão Zonas de Caça (PAOGZC) 2021 

29 de outubro de 2021 (18h) 

- PRORROGADO - 
Aviso N. º 2021-4030-01 

IPDJ: Voluntariado Jovem para a Natureza e 

Florestas 
1 de novembro de 2021 

Página Voluntariado para a natureza e Florestas | 

Manual para entidades organizadoras de atividades 

VJNF 

IPDJ: Geração Z 9 de novembro de 2021 
Página Geração Z | Manual para entidades organizadoras 

GeraçãoZ 

PROGRAMA ERASMUS+: Convite à 

apresentação de candidaturas 2021 
Várias datas (consultar aviso) 

EAC/A01/2021 

Guia do Programa Erasmus+ 

Turismo de Portugal: Incentivo a grandes eventos 

internacionais através do fundo de apoio ao 

turismo e ao cinema 

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

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/135710678/202006150200/73837065/diploma/indice
https://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020/
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=f23614cd-ccb5-49fe-aa48-0dcda33bc3cf
https://dre.pt/application/conteudo/171438230
https://www.poch.portugal2020.pt/pt-pt/Noticias/Documents/Guia%20do%20beneficiario%20POCH_TG.pdf
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=69c024dc-0973-4625-bcd1-6718a300cec6
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=69c024dc-0973-4625-bcd1-6718a300cec6
http://www.guiaderecursosvd.cig.gov.pt/#/
https://www.cig.gov.pt/
https://poise.portugal2020.pt/inicio
https://ipdj.gov.pt/paacj-programa-de-apoio-as-associacoes-de-carater-juvenil
https://ipdj.gov.pt/paacj-programa-de-apoio-as-associacoes-de-carater-juvenil
https://ipdj.gov.pt/c/document_library/get_file?uuid=1207bbdb-6043-e173-1acc-af54a9b034b5&groupId=20123
https://paaj.ipdj.gov.pt/
https://www.icnf.pt/apoios/fundoflorestalpermanente/candidaturas2021
https://ipdj.gov.pt/voluntariado-jovem-para-a-natureza-e-florestas
https://ipdj.gov.pt/c/document_library/get_file?uuid=d6f3442d-e5df-9436-8195-1df7427661a9&groupId=20123
https://ipdj.gov.pt/c/document_library/get_file?uuid=d6f3442d-e5df-9436-8195-1df7427661a9&groupId=20123
https://programasjuventude.ipdj.gov.pt/geracaoz
https://ipdj.gov.pt/c/document_library/get_file?uuid=5fe5913a-ffad-8fc9-db4f-2bd127e182a7&groupId=20123
https://ipdj.gov.pt/c/document_library/get_file?uuid=5fe5913a-ffad-8fc9-db4f-2bd127e182a7&groupId=20123
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/103/11&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/103/11&from=EN
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_pt
https://dre.pt/application/conteudo/115645079
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EVENTOS 

Covenant of Mayors – Cerimónia 2021 

Desde 2008, mais de 10 mil entidades da administração local fazem parte da iniciativa Pacto de 

Autarcas (Covenant of Mayors) com o compromisso chave de diminuir as emissões de gases com 

efeitos de estufa (GEE), adaptar as políticas e práticas locais às mudanças climáticas e garantir o 

acesso a energia limpa e inclusiva, sempre com o foco na melhoria da qualidade de vida das 

comunidades.  

Em abril de 2021, esta iniciativa entrou numa nova fase, com o lançamento oficial da nova visão e do compromisso para uma europa verde. 

Neste momento de renovação do compromisso europeu, os signatários comprometeram-se com a neutralidade carbónica até 2050.  

É neste contexto que é lançado o convite à participação de todas as cidades, vilas, regiões e membros do Pacto de Autarcas na cerimónia 

que se realizará no próximo dia 7 de outubro, em formato online, entre as 9h30 e as 13:00. 

O registo pode ser feito aqui. Mais informações aqui.   

Para qualquer questão pode ser utilizado o seguinte email: ceremony@eumayors.eu  

 

Webinar: Necessidades Financeiras nos Setores Agrícola e Agroalimentar em Portugal 

A Comissão Europeia – Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DG AGRI) em parceria com o Banco 

Europeu de Investimento (BEI) convidam à participação no webinar “Necessidades financeiras nos setores agrícola e 

agroalimentar em Portugal”, que se realizará quarta-feira, dia 6 de Outubro 2021, entre as 10h30m e as 13h30m.  

O webinar será aberto por Maria do Céu Antunes, Ministra da Agricultura de Portugal e por Mihail Dumitru, Diretor-Geral 

Adjunto da DG AGRI, Comissão Europeia, e incidirá sobre o contexto financeiro no qual os agricultores e empresas de 

processamento alimentar desenvolvem a sua atividade em Portugal. A autoridade de gestão do FEADER em Portugal e 

os intermediários financeiros participantes partilharão a sua experiência no que toca à implementação do instrumento de garantia financeira do FEADER 

estabelecido no Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020. 

Os oradores apresentarão os resultados de um estudo sobre o fi-compass que analisou a procura e oferta financeira nos setores agrícola e agroalimentar 

em Portugal, bem como os constrangimentos existentes no mercado. 

Irão ser recolhidas perguntas que sejam enviadas antes do webinar e procurando-se responder ao maior número possível durante a sessão ao vivo. Se 

desejar apresentar uma pergunta, poderá fazê-lo na página de inscrição. 

O programa está disponível aqui. As inscrições estão abertas até às 11h00m do dia 4 de outubro de 2021 aqui. 

 

Dia Municipal da Igualdade 

Desde há 11 anos, organizações da sociedade civil e entidades públicas de todo o país promovem iniciativas para 

assinalar o Dia Municipal para a Igualdade, com vista a evidenciar a temática da Igualdade junto das comunidades locais e 

dos cidadãos. 

Entre 17 e 27 de outubro de 2021 um conjunto vasto de iniciativas, presenciais e virtuais, celebrarão o Dia Municipal 

para a Igualdade, que se assinala a 24 de outubro. Estão abertas as inscrições até dia 10 de outubro para identificação 

das atividades a incluir na Agenda Nacional. 

Mais informação disponível em: Formulário de candidatura 

https://www.eumayors.eu/news-and-events/news/1856-european-mayors-take-joint-action-for-a-fairer,-climate-neutral-europe.html
https://eye.sbc41.com/c?p=wAbNArHDxBAa99Cs0NnQsCBKFNCPflc1GiMY0KPEENCyKEfQ1dDBZ0tl0IPk79CuGQlTYNk7aHR0cHM6Ly9saXZlLmV2ZW50dGlhLmNvbS9lbi9jb3ZlbmFudG9mbWF5b3JzY2VyZW1vbnkvSG9tZS-4NWVlMWU5YWUxMWNlNjIyNGJmZjcwYzYyuDYwZjdlNTM1OTY5YjBmNDMzZWU2ZWZjMcC2RXE3LTFsdWhTT205d3ZaRjhSOWlTd61leWUuc2JjNDEuY29txBRY0L_QltDR0Ica79CB0IFzB3fQs9C70NTQmzJh0NrQ0A
https://www.eumayors.eu/news-and-events/news/1878-covenant-of-mayors-2021-ceremony-registration-is-open.html
https://eye.sbc41.com/c?p=wAbNArHDxBAa99Cs0NnQsCBKFNCPflc1GiMY0KPEENCU0LLQvj3QnmtC4NCP0M7Qvwnv0NFILbttYWlsdG86Y2VyZW1vbnlAZXVtYXlvcnMuZXW4NWVlMWU5YWUxMWNlNjIyNGJmZjcwYzYyuDYwZjdlNTM1OTY5YjBmNDMzZWU2ZWZjMcC2RXE3LTFsdWhTT205d3ZaRjhSOWlTd61leWUuc2JjNDEuY29txBRY0L_QltDR0Ica79CB0IFzB3fQs9C70NTQmzJh0NrQ0A
https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/2021-09/financial_needs_in_the_agriculture_and_agri_food_sectors_in_portugal.pdf
https://www.fi-compass.eu/event/7365/financial-needs-agriculture-and-agri-food-sectors-portugal
https://www.animar-dl.pt/iniciativas-animar/dia-municipal-para-a-igualdade/2021/formulario-de-inscricao-da-iniciativa/
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6th UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism - Turismo gastronómico: promoção do turismo rural e do desenvolvimento 

regional 

A Organização Mundial do Turismo (OMT) e o Centro Culinário Basco (BCC) organizam o 6th UNWTO World Forum on 

Gastronomy Tourism, um importante evento de nível mundial que decorre de 31 outubro a 2 novembro de 2021, em 

Bruges (Bélgica). Este fórum, em formato híbrido, irá reunir os ministros do turismo, representantes das administrações 

nacionais e locais de turismo, cozinheiros, empresários e académicos ligados ao turismo e à gastronomia.   

O tema do fórum deste ano "Turismo gastronómico: promoção do turismo rural e do desenvolvimento regional", tem como 

objetivo demonstrar a importância do turismo gastronómico para a integração social e económica, a criação de emprego e a 

coesão regional. O objetivo é destacar o papel do turismo gastronómico no reforço da reputação dos destinos, a capacitação 

da comunidade local, bem como as estratégias que os agricultores e os pequenos produtores rurais podem utilizar para 

utilizar o seu património gastronómico para promover direta e indiretamente o turismo, contribuindo assim de forma positiva 

para a economia local e regional. 

Mais informação disponível em: 6th UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism e inscrição. 

 

VIII Edição do Congresso Nacional do Novo Regime do Arrendamento Urbano 

A VIII Edição do Congresso Nacional do Novo Regime do Arrendamento Urbano, promovida pela Debates & Discursos, 

Lda., decorre no dia 5 de novembro de 2021, através da plataforma Zoom. 

Este ano o congresso debate as alterações que entraram em vigor no âmbito do arrendamento urbano e aborda vários 

temas relacionados com a pandemia e seus impactes, quer no arrendamento habitacional, quer no não habitacional. 

Mais informação disponível em: Programa e inscrição 

 

 

 

Relembram-se os seguintes eventos: 

Evento Data Mais informação 

2.ª Conferência Mundial das Nações Unidas sobre 

Transportes Sustentáveis 
14 a 16 outubro Mais informações aqui 

Semana Europeia de Energia Sustentável (EUSEW) 25 a 29 outubro 2021 Mais informações aqui. 

  

https://www.unwto.org/6th-unwto-world-forum-on-gastronomy-tourism
https://unwto-gastronomy-tourism-forum.hybr.live/en/create-free-account
https://www.debatesediscursos.pt/viiicongressonacionaldonrau?utm_campaign=f2503c9f-a355-4994-9d91-208ffa1db1db&utm_source=so&utm_medium=mailhttps://www.debatesediscursos.pt/viiicongressonacionaldonrau?utm_campaign=f2503c9f-a355-4994-9d91-208ffa1db1db&utm_source=so&utm_medium=mail
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZIN2PJF5QFhX5tw-U6fyzTSAx7gOH8DVloPv7bbjitQS7Jw/viewform
https://www.un.org/en/conferences/transport2021
https://eusew.eu/about-main-programme
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PRÉMIOS 

10.ª edição do Concurso Todos Contam 

Estão abertas as candidaturas para a 10.ª edição do Concurso Todos Contam, que distingue os melhores projetos de educação financeira das escolas 

portuguesas para o ano letivo 2021/2022. A submissão de candidaturas aos “Prémios Escola” e ao “Prémio Professor(a)” devem ser realizadas até ao dia 8 

de outubro de 2021 através do endereço eletrónico concurso@todoscontam.pt. 

Na categoria “Prémios Escola” podem concorrer agrupamentos de escolas, escolas não agrupadas, estabelecimentos de ensino particulares e 

cooperativos e escolas profissionais que ministrem a educação pré-escolar e o ensino básico e secundário. Na categoria “Prémio Professor(a)” podem 

concorrer docentes dos estabelecimentos de educação e ensino que tenham implementado projetos de educação financeira em anos anteriores. 

Mais informação disponível em: Portal Todos Contam, Direção-Geral da Educação e ANQEP. 

 

Relembram-se os seguintes prémios: 

Prémios Data Mais informação 

Prémio Nacional do Artesanato Até 2 de outubro de 2021 www.iefp.pt/promocao-das-artes-e-oficios  

Portugal Digital Awards Até 8 de outubro de 2021 https://idcportugal.com/portugal-digital-awards-2021  

Programa INCODE.2030 – Selo “Uma ação 

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

 

 

 

NOTÍCIAS E DOCUMENTOS RELEVANTES 

Resumos do Webinar “Investimento em floresta autóctone em minifúndio” 

No passado dia 14 de setembro decorreu o primeiro Webinar do projeto ForestWatch, liderado pela ZERO (Associação Sistema  

Terrestre Sustentável) e contando com o Centro PINUS como parceiro. O Webinar contou com quase 500 participantes, reunindo 

um vasto leque de partes interessadas: ONG’s de Ambiente; empresas; associações de produtores florestais; organismos da 

administração pública central e local; Instituições de Ensino Superior e Entidades de I&D, entre outros. 

Este Webinar, além de apresentar o projeto ForestWatch, promoveu o debate sobre o investimento em regiões onde predomina a pequena propriedade, 

em que o acesso a incentivos públicos tem sido mais difícil. 

A gravação do Webinar encontra-se disponível no canal de Youtube da ZERO e do Centro PINUS. 

Mais informação disponível em: https://zero.ong/ ou www.centropinus.org 

 

  

mailto:concurso@todoscontam.pt.
https://todoscontam.pt/
http://www.dge.mec.pt/
http://www.anqep.gov.pt/
https://www.iefp.pt/promocao-das-artes-e-oficios
https://idcportugal.com/portugal-digital-awards-2021
http://www.incode2030.gov.pt/
https://www.youtube.com/watch?v=w6EFYFw1w1o
https://www.youtube.com/watch?v=KAfaqUu1QO0&t=74s
https://zero.ong/
file:///C:/Users/weblevel.PC25/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.centropinus.org
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Publicação CULTIVAR sobre Impactos Agroambientais 

O Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP) apresenta a edição n.º 23 da publicação CULTIVAR – 

Cadernos de Análise e Prospetiva, dedicada ao tema - Impactos agroambientais: metodologias de quantificação e valorização 

económica.  

A atividade agrícola gera um conjunto alargado de efeitos ambientais, positivos e negativos, a que as políticas públicas 

pretendem dar resposta. A alteração das práticas produtivas, de modo a criar efeitos positivos ou reduzir os negativos, resulta, em geral, em diminuições 

de rendimento (por aumento de custos ou reduções da produção), tendo o valor das ajudas agroambientais como objetivo, compensar essa situação. 

Esta edição da CULTIVAR desenvolvida pelo GPP, integra um conjunto de artigos de grande relevância sobre a temática dos impactos agroambientais no 

que se refere às metodologias de quantificação e valorização económica, tendo por objetivo contribuir para o aprofundamento da reflexão a este nível. 

Mais informação disponível em: Publicação pdf | ebook 

 

7.ª edição do Inquérito à Satisfação dos Residentes na Região Centro 

O grau de satisfação dos residentes na região Centro aumentou em 2021, com 77,5% dos 

residentes a considerarem-se globalmente satisfeitos com a sua vida. Esta é uma das conclusões 

da 7.ª edição do Inquérito à Satisfação dos Residentes na região Centro, promovido pela Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), no âmbito do Barómetro Centro 

de Portugal.  

O inquérito mostra que, em 2021, 12,2% dos residentes estão “muito satisfeitos”, 65,3% 

“satisfeitos”, 13,7% “não muito satisfeitos” e 8,8% “nada satisfeitos”. Face aos anos anteriores, 

destaca-se o significativo acréscimo da percentagem de inquiridos “satisfeitos” e o decréscimo 

expressivo de inquiridos “não muito satisfeitos”. 

Estes são os resultados mais positivos das sete edições deste inquérito efetuado para a Região Centro, com 77,5% dos residentes globalmente satisfeitos, 

contra 73,7% em 2019, 72,5% em 2018, 77,1% em 2017, 69,2% em 2015, 58,2% em 2014 e 61,2% em 2013. Este valor é superior à média obtida pelo 

Eurobarómetro de março de 2021 (inquérito realizado à escala europeia) para Portugal (70%), mas continua aquém da avaliação média dos cidadãos 

europeus (79%), apesar da tendência de aproximação. 

Mais informação disponível em: Resultados do Inquérito à Satisfação dos Residentes na Região Centro 2021 e Barómetro - Centro de Portugal 

 

Avaliação do Impacto Macroeconómico do Portugal 2020 

Os resultados do estudo “Avaliação do Impacto Macroeconómico do Portugal 2020” foram divulgados durante o Seminário realizado a 15 de setembro no 

Salão Nobre da Faculdade de Economia da Universidade do Porto.  

Segundo o estudo, estima-se que durante o período de execução o Portugal 2020 (2015-2023) será responsável por um acréscimo médio de 1,3% do PIB. 

Esse efeito é crescente e atinge um máximo de 2,3% em 2022. A 20 anos esse efeito é ainda de 1,6%, mantendo a tendência decrescente nos anos 

seguintes. São as regiões menos desenvolvidas que evidenciam maiores efeitos sobre o PIB quando comparados com os efeitos registados a nível 

nacional. Na região Açores, o impacto é cerca de 2,2 vezes o impacto observado a nível nacional. No Alentejo, no Norte e no Centro esse rácio é na ordem 

de 1,8, 1,4 e 1,3, respetivamente.  

Mais informação disponível em: Relatório final. 

  

https://www.gpp.pt/images/GPP/O_que_disponibilizamos/Publicacoes/CULTIVAR_23/cultivar_23.pdf
https://www.gpp.pt/images/GPP/O_que_disponibilizamos/Publicacoes/CULTIVAR_23/
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/item/984-77-5-dos-residentes-na-regiao-centro-estao-satisfeitos-com-a-sua-vida
http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=2613&Itemid=839
https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/avaliacao/resultados_das_avaliacoes_pt2020/avaliacao_macro_pt2020_relatorio_final.pdf
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Europeus apoiam uma maior transparência e controle eficaz dos fundos UE 

O mais recente inquérito do Eurobarómetro, mostra um claro apoio público a uma maior transparência e ao controle eficaz 

dos fundos da UE desembolsados no âmbito do programa NextGenerationEU: 53% dos cidadãos europeus concordam 

plenamente que deve ser um controle efetivo, com mais 32% tendendo a concordar. 

Quanto ao impacto do NextGenerationEU, os cidadãos avaliam positivamente o plano de recuperação de 800 mil milhões de 

euros da União Europeia: três em cada cinco europeus (60%) acreditam que os projetos NextGenerationEU ajudarão o seu 

país a superar as consequências económicas e sociais da pandemia do coronavírus. Em Portugal, 75% dos inquiridos 

consideram que os projetos NextGenerationEU vão ajudar o país. 59% dos europeus afirmam também que o plano ajudará o 

seu país a preparar-se melhor para os desafios futuros. 

Mais informação disponível em: Eurobarómetro e Ficha relativa a Portugal. 

 

Perfil do aluno 2019/2020 

A Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência publicou o «Perfil do Aluno 2019/2020», que divulga 

informação estatística sobre as crianças inscritas na Educação Pré-Escolar e sobre os alunos que 

frequentaram os Ensinos Básico e Secundário, Pós-Secundário Não Superior e Superior em 

estabelecimentos de ensino, públicos e privados, de Portugal Continental.  Os dados referentes ao ano 

letivo 2019/2020 revelam, entre muitas outras informações, a melhoria continuada do sistema educativo português na prestação do serviço educativo e no 

desempenho dos alunos. 

O esforço de Portugal na qualificação dos jovens reflete-se, de forma significativa, com uma subida de 12% numa década, em particular no Ensino 

Secundário. Os dados estatísticos registam ainda a continuidade da diminuição do número de estudantes no sistema educativo português, em particular no 

1.º ciclo.  

Mais informação disponível em: Estatísticas DGEEC. 

 

Programa “Acelerador Qualifica” 

No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), foi assinado no passado dia 7 de setembro, o contrato de financiamento do programa 

"Acelerador Qualifica", entre a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional e a Estrutura de Missão “Recuperar Portugal”, com o objetivo 

de aumentar a formação escolar da população adulta. 

O Acelerador Qualifica é um incentivo atribuído aos adultos que, reunindo determinadas condições de elegibilidade, concluam uma qualificação escolar ou 

profissional em processo de reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC). O Acelerador Qualifica conta no PRR com 55 milhões de 

euros e pretende chegar a 100 mil adultos certificados até 2025.   

O apoio financeiro a atribuir a cada adulto corresponde a 1,25 do IAS, o que se traduz, este ano, no montante de 548€, e está indexado à 

conclusão/obtenção de uma qualificação em RVCC. Até agora esta era a única modalidade de qualificação de adultos que não contava com qualquer tipo 

de apoio financeiro desta natureza. 

Mais informação disponível em: POCH e ANQEP. 

 

  

https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210906IPR11435/europeus-apoiam-que-fundos-de-recuperacao-dependam-do-estado-de-direito
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2021/soteu-flash-survey/factsheets/soteu-2021-factsheets-pt-pt.pdf
https://www.dgeec.mec.pt/np4/97/
https://www.poch.portugal2020.pt/pt-pt/Noticias/Paginas/noticia.aspx?nid=781
https://www.anqep.gov.pt/
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LEGISLAÇÃO 

 

DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS  

Portaria n.º 187/2021: Programa de Desenvolvimento Rural do Continente PDR 2020 

A Portaria n.º 187/2021, de 7 de setembro, estabelece a nona alteração à Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, que estabelece o regime de aplicação da 

ação n.º 10.2, «Implementação das estratégias», integrada na medida n.º 10, «LEADER», da área n.º 4, «Desenvolvimento local», do Programa de 

Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020). 

O presente diploma introduz ajustamentos no regime de aplicação da ação n.º 10.2, «Implementação das estratégias», do Programa de Desenvolvimento 

Rural do Continente, abreviadamente designado por PDR 2020, no sentido de dinamizar a implementação das diferentes operações que constituem a 

referida ação, adaptando as operações em curso às necessidades dos territórios rurais e dos seus agentes socioeconómicos. É, ainda, alargado o âmbito 

de aplicação da operação 10.2.1.6, «Renovação de aldeias», permitindo o apoio a tipologias de investimento que contribuam para a melhoria do bem-estar 

das populações rurais, bem como atividades de empreendedorismo social de base comunitária. Aproveita-se para integrar no regime de aplicação as 

medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica da doença COVID -19, no âmbito da operação 10.2.1.4, «Cadeias curtas e 

mercados locais», introduzidas pela Portaria n.º 86/2020, de 4 de abril, alterada pela Portaria n.º 107/2020, de 4 de maio, de modo a clarificar a aplicação 

subsidiária da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, na sua redação atual, no âmbito da aplicação destas medidas. 

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

 

Portaria N.º 190/2021: Bolsa de Iniciativas da parceria europeia de inovação para a produtividade e sustentabilidade agrícolas 

A Portaria n.º 190/2021, de 13 de setembro, procede à alteração aos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º e 6.º da Portaria n.º 324/2015, de 1 de outubro, alterada 

pela Portaria n.º 308/2016, de 9 de dezembro, que cria a Bolsa de Iniciativas da Parceria Europeia de Inovação para a produtividade e sustentabilidade 

agrícolas, abreviadamente designada Bolsa de Iniciativas, e estabelece as regras gerais do seu funcionamento. 

A Portaria n.º 324/2015, de 1 de outubro, criou a Bolsa de Iniciativas da Parceria Europeia de Inovação (PEI) para a produtividade e sustentabilidade 

agrícolas, nomeadamente para efeitos do apoio previsto na ação 1.1, «Grupos Operacionais», da medida 1, «Inovação», do Programa de Desenvolvimento 

Rural do Continente, designado por PDR 2020.  

Por seu lado, o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) na sua Componente 5 (Dimensão resiliência) — Capitalização e Inovação Empresarial — 

Investimento RE-C05-i03: Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria, para efeitos da 

promoção do crescimento do setor agroalimentar de forma sustentável e resiliente, baseado no conhecimento e na inovação, prevê o apoio a iniciativas de 

investigação, desenvolvimento e inovação (I&D+I). Com o objetivo de facilitar a apresentação de novos projetos de I&D+I no âmbito do PRR e de iniciativas 

que levem à criação de soluções para problemas ou oportunidades, considera-se necessário adaptar a Bolsa de Iniciativas, alargando o seu âmbito e 

simplificando procedimentos, promovendo o encontro entre os interessados e evitando o desfasamento ou a sobreposição de objetivos dos planos de 

ação. Nestes termos, importa proceder ao aproveitamento da Bolsa de Iniciativas existente e operacionalizada na estrutura de apoio da Rede Rural 

Nacional (RRN), para o efeito da apresentação de iniciativas também, às medidas constantes do PRR. 

 

  

https://dre.pt/application/conteudo/170880299
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74539108/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/conteudo/171183637
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70423678/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20324%2F2015
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Portaria n.º 188/2021: Identificação de zonas sensíveis e de zonas menos sensíveis para efeitos da aplicação do Decreto-Lei n.º 152/97 

A Portaria n.º 188/2021 de 8 de Setembro, procede à identificação das zonas sensíveis e das zonas menos sensíveis para efeitos da aplicação do Decreto-

Lei n.º 152/97, de 19 de junho. 

A Diretiva n.º 91/271/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1991 foi transposta para a ordem jurídica interna através do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de 

junho, aplicável à recolha, tratamento e descarga de águas residuais urbanas no meio aquático, e que aprovou a lista de identificação de zonas sensíveis e 

de zonas menos sensíveis para o território continental. 

Decorridos quatro anos sobre a última revisão, importa proceder à revisão das zonas sensíveis em vigor, tendo, ainda, em conta o disposto na Diretiva n.º 

2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000, que estabelece um quadro de ação comunitária no domínio da política da 

água, doravante designada Diretiva Quadro da Água. 

A presente portaria aprova a revisão da identificação das zonas sensíveis e menos sensíveis, anteriormente constantes do anexo ii do Decreto-Lei n.º 

152/97, de 19 de junho. 

Para efeitos da presente revisão, e no que se refere ao critério «eutrofização», foram realizados estudos de modelação para avaliar se a adoção de 

tratamento mais avançado do que o secundário em aglomerações superiores a 10 000 e. p. que rejeitam em áreas eutróficas resulta em benefício para o 

estado da massa de água. Quanto à aplicação do critério «outras diretivas», foram consideradas as zonas protegidas da Diretiva Quadro da Água com 

avaliação «não conforme», sempre que se considerou que um tratamento mais avançado melhoraria o estado da massa de água. 

A identificação das zonas sensíveis e menos sensíveis, referida no artigo anterior, consta do anexo à presente portaria, do qual faz parte integrante. 

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

 

CULTURA E EDUCAÇÃO  

Portaria n.º 184-A/2021: Procede à alteração ao Regulamento das Medidas de Apoio à Cultura 

A Portaria n.º 184-A/2021, de 3 de setembro procede à segunda alteração ao Regulamento das Medidas de Apoio à Cultura no contexto de resposta à 

pandemia da doença COVID -19, aprovado em anexo à Portaria n.º 37 -A/2021, de 15 de fevereiro, na redação dada pela Portaria n.º 80 -A/2021, de 7 de 

abril. 

Os artigos 2.º e 4.º do Regulamento das Medidas de Apoio à Cultura no contexto de resposta à pandemia da doença COVID -19, aprovado em anexo à 

Portaria n.º 37 -A/2021, de 15 de fevereiro, na redação dada pela Portaria n.º 80 -A/2021, de 7 de abril, passam a ter a seguinte redação:  

9 — A linha de apoio prevista na subalínea ii) da alínea a) do artigo 1.º é financiada pelo Orçamento do Estado e por fundos europeus. 

A dotação do Programa Garantir Cultura é de 53 084 559,19€, sem prejuízo de reforços de dotação, repartida da seguinte forma: 

a) [...] 

b) 23.084 559,19€, para o subprograma Garantir Cultura — entidades artísticas singulares e coletivas que prossigam atividades de natureza não 

comercial.» A presente portaria produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 122/2021: Contratos-programa no âmbito do ensino profissional para o ciclo de formação de 2021 -2024 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 122/2021, de 3 de setembro, autoriza a despesa relativa aos apoios decorrentes da celebração de contratos-

programa no âmbito do ensino profissional para o ciclo de formação de 2021-2024. 

Assim, nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 17.º e do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na sua redação atual, da alínea a) 

do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua 

redação atual, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:  

• Autorizar a realização da despesa relativa aos apoios decorrentes da celebração de contratos-programa no âmbito do ensino profissional para o 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/170934686/details/maximized
https://dre.pt/application/conteudo/365343
https://dre.pt/application/conteudo/365343
https://dre.pt/application/conteudo/170739278
https://dre.pt/application/conteudo/170649061
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ciclo de formação de 2021-2024 até ao montante global de 55 281 901,65€.  

• Determinar que os encargos financeiros resultantes dos apoios referidos no número anterior não podem exceder, em cada ano económico, os 

seguintes montantes:  

o 2021 — 7 594 908,87€;  

o 2022 — 16 927 646,56€; 

o 2023 — 18 268 766,51€;  

o 2024 — 12 490 579,71€. 

• Estabelecer que o montante fixado no número anterior para cada ano económico pode ser acrescido do saldo apurado no ano que lhe antecede.  

• Determinar que os encargos financeiros resultantes dos apoios referidos no n.º 1 são satisfeitos pelas verbas adequadas inscritas e a inscrever no 

orçamento da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares.  

• Delegar, com a faculdade de subdelegação, no membro do Governo responsável pela área da educação a competência para a prática de todos os 

atos subsequentes a realizar no âmbito dos contratos-programa referidos no n.º 1.  

A presente resolução produz efeitos a partir da data da sua aprovação. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 123/2021: Aquisição de serviços de realização de testes rápidos de antigénio em estabelecimentos de 

educação e ensino 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 123/2021, de 3 de setembro, autoriza a despesa com a aquisição de serviços de realização de testes rápidos de 

antigénio em estabelecimentos de educação e ensino. 

Este diploma objetiva: 

• Autorizar a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) a realizar a despesa com a aquisição de serviços de realização de testes 

rápidos de antigénio, com recurso ao procedimento de ajuste direto, atenta a manifesta urgência, até ao montante global de 11.150.080€. 

• Determinar que os encargos financeiros decorrentes da presente resolução são satisfeitos por verbas adequadas inscritas ou a inscrever no 

orçamento da DGEstE, podendo ser objeto de financiamento ou refinanciamento através do REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and 

the Territories of Europe), ou por recurso a verbas nacionais caso tal se venha a demonstrar necessário.  

• Estabelecer que os encargos resultantes da aquisição prevista no n.º 1 são integralmente pagos em 2021.  

• Delegar, com a faculdade de subdelegação, no membro do Governo responsável pela área da educação a competência para a prática de todos os 

atos subsequentes a realizar no âmbito da presente resolução.  

A presente resolução produz efeitos a partir da data da sua aprovação. 

 

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL  

Resolução do Conselho de Ministros n.º 129/2021: Aprova o procedimento de coordenação das iniciativas de Transição Digital da Administração 

Pública 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 129/2021, de 10 de Setembro, aprova o procedimento de coordenação das iniciativas de Transição Digital da 

Administração Pública integradas no Plano de Recuperação e Resiliência. 

Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve: 

• Aprovar o procedimento de coordenação das iniciativas de Transição Digital da Administração Pública (AP) integradas no Plano de Recuperação e 

Resiliência (PRR). 

• Determinar que o procedimento aprovado pela presente resolução é aplicável a todos os investimentos do PRR com impacto na Transição Digital 

da AP, identificados no anexo à presente resolução e da qual faz parte integrante, que tenham como beneficiário direto ou beneficiário final a AP. 

• Estabelecer que os investimentos previstos nos números anteriores devem atender aos princípios de governo digital constantes do modelo comum 

de desenho e desenvolvimento de serviços digitais, publicados em tic.gov.pt, e atender aos regulamentos e normas europeus ou nacionais em 

https://dre.pt/application/conteudo/170649062
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/171096335/details/maximized
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vigor, incluindo aqueles definidos ou aprovados pelo Conselho para as Tecnologias de Informação e Comunicação na Administração Pública 

(CTIC), publicados em tic.gov.pt. 

• Determinar que para efeitos de compatibilização com as soluções transversais constantes da componente 19 do PRR, verificação de requisitos 

técnicos e dependências, designadamente os previstos no número anterior, promoção de agilidade de desenvolvimento e assegurando o 

alinhamento com as metas e marcos previstos no PRR, para todos os projetos identificados no anexo à presente resolução deve ser outorgado um 

acordo de projeto para a compatibilidade estratégica, entre a Agência para a Modernização Administrativa, I. P. (AMA, I. P.), e o beneficiário, 

aprovado e assinado por ambas as partes. 

• Prever que o acordo de projeto referido no número anterior é parte integrante dos contratos entre a Estrutura de Missão «Recuperar Portugal» 

aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 46-B/2021, de 4 de maio, e os beneficiários diretos ou intermediários e entre estes últimos 

e os respetivos beneficiários finais, a que se refere a alínea a) do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio, ainda que 

celebrado depois da assinatura destes contratos. 

• Determinar que quando tenha sido apresentada a informação prevista no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 107/2012, de 18 de maio, na sua 

redação atual, o acordo de projeto referido no n.º 4 integra o parecer exigido naquele decreto-lei. 

• Determinar que a AMA, I. P., disponibiliza uma plataforma de monitorização da execução dos projetos, incluindo o cumprimento dos requisitos 

descritos no n.º 3, assim como uma plataforma de registo dos componentes arquiteturais em desenvolvimento ao abrigo destes investimentos. 

• Estabelecer que a AMA, I. P., convoca reuniões de acompanhamento tendo em vista apoiar o desenvolvimento dos projetos dentro do prazo e o 

cumprimento dos requisitos descritos no n.º 3. 

• Determinar que a AMA, I. P., elabora relatórios trimestrais de acompanhamento da execução dos acordos de projeto referidos no n.º 4 e remete os 

mesmos à Estrutura de Missão «Recuperar Portugal», para efeitos de acompanhamento da contratualização, e ao CTIC, para efeitos de avaliação 

de alinhamento estratégico. 

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

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 131/2021: Aprova a Estratégia para a Transformação Digital da Administração Pública 2021-2026 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 131/2021, de 10 de setembro aprova a Estratégia para a Transformação Digital da Administração Pública 2021-

2026 e o respetivo Plano de Ação Transversal para a legislatura. 

A Estratégia para a Transformação Digital da Administração Pública 2021-2026 tem como visão uma «Administração Pública mais digital: melhores 

serviços, maior valor» com o objetivo de tornar a Administração Pública mais responsiva às expectativas dos cidadãos e empresas, prestando serviços 

mais simples, integrados e inclusivos, funcionando de forma mais eficiente, inteligente e transparente através da exploração do potencial de transformação 

das tecnologias digitais e da utilização inteligente dos dados. Esta visão está alicerçada em seis linhas estratégicas de atuação: 1) serviços públicos 

digitais; 2) valorização dos dados; 3) arquiteturas de referência; 4) competências TIC; 5) infraestruturas e serviços TIC; e 6) segurança e confiança. 

A Estratégia desenvolve-se no enquadramento dos três objetivos estratégicos do eixo «Explorar a tecnologia» da Estratégia para a Inovação e 

Modernização do Estado e da Administração Pública 2020-2023, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2020, de 31 de julho, a saber: 

i) reforçar a governação global das tecnologias; ii) melhorar a interoperabilidade e a integração de serviços; e iii) gerir o ecossistema de dados com 

segurança e transparência, tendo o respetivo Plano de Ação sido elaborado com o contributo de todas as áreas governativas. 

A Estratégia e o Plano de Ação, complementados com o detalhe das iniciativas setoriais e com informação de monitorização das medidas e do respetivo 

impacto, são disponibilizados pela Agência para a Modernização Administrativa, I. P., no sítio na Internet tic.gov.pt, cabendo aos representantes 

ministeriais publicar, até dois meses após a publicação da Lei que aprova cada Orçamento do Estado, os planos anuais de projetos e investimentos para 

cada exercício orçamental e manter aí permanentemente atualizada a informação da respetiva área. 

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

 

 

 

https://tic.gov.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/171096337
https://tic.gov.pt/
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OUTROS DOMÍNIOS  

Resolução do Conselho de Ministros n.º 130/2021: Estabelece o Dia Nacional da Participação 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 130/2021 de 10 setembro, estabelece o Dia Nacional da Participação e aprova as normas que regem o 

Orçamento Participativo Portugal e o Orçamento Participativo da Administração Pública (AP Participa) 

Os princípios orientadores e regras de participação do Orçamento Participativo Portugal são os seguintes: 

1.º Fortalecer a democracia através da participação cidadã nas escolhas orçamentais 

2.º Implementar o Orçamento Participativo Portugal como instrumento de reforço da equidade social e territorial 

3.º Estabelecer parcerias para desenvolver o ecossistema participativo 

4.º Incorporar o Orçamento Participativo Portugal nos modelos de gestão pública 

5.º Aprofundar a maturidade da participação com transparência e capacidade de inovação 

O OPP abrange todo o território nacional e compreende duas categorias de propostas: as nacionais e as locais, sendo que as propostas de de âmbito 

nacional devem ter impacto em, pelo menos, uma NUT I. As propostas apresentadas pelos cidadãos apenas podem incidir sobre matérias da competência 

da administração central, mesmo quando tenham âmbito de execução local. As propostas de âmbito local devem corresponder ao âmbito de um município 

situado em Portugal continental ou ainda ao âmbito supramunicipal, se coincidente com o âmbito de intervenção de áreas metropolitanas, comunidades 

intermunicipais ou associações de municípios existentes. 

A implementação dos projetos vencedores fica a cargo dos serviços e organismos da Administração Pública com atribuições e competências na área de 

atuação do respetivo projeto, ou, no caso de propostas de âmbito local, dos municípios ou entidades supramunicipais aderentes, caso existam, e 

relativamente às propostas incidentes sobre o respetivo âmbito territorial, que têm autonomia para, nos termos da lei, definir os procedimentos necessários 

à sua execução. 

Os serviços, organismos ou entidades aderentes responsáveis pela execução dos projetos disponibilizam à AMA, I. P., a informação relativa à execução 

física e financeira dos projetos vencedores, a qual é divulgada através da plataforma eletrónica do OPP. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 132/2021: Aprova a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 132/2021, de 13 de setembro, aprova a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (ENSANP), 

referencial de atuação integrada para um sistema alimentar sustentável e saudável.  

A ENSANP integra um diagnóstico da segurança alimentar e nutricional em Portugal, assim como uma análise da evolução das tendências da produção e 

do consumo, e um levantamento das diversas iniciativas e estratégias que se cruzam com os seus objetivos, tendo sido identificados quatro eixos 

estratégicos [(i) integração das políticas e governança; (ii) grupos vulneráveis, saúde e nutrição;(iii) bom funcionamento da cadeia alimentar; (iv) 

comunicação] e sete medidas necessárias à sua implementação nos próximos anos: 

• Medida 1. Criar Grupo de Trabalho para Monitorização da ENSANP com a missão primordial de avaliar de que forma os diferentes instrumentos 

de política identificados estão a contribuir para garantir um sistema alimentar sustentável e saudável 

• Medida 2.1. Elaborar relatório periódico com indicadores relativos às medidas do eixo 2 — grupos vulneráveis, saúde e nutrição 

• Medida 2.2. Identificar boas práticas na área da saúde e nutrição 

• Medida 2.3. Impactos da estratégia do plástico na cadeia alimentar 

• Medida 3.1. Elaborar relatório periódico com indicadores relativos às medidas do eixo 3 — bom funcionamento da cadeia alimentar 

• Medida 3.2. Identificar sistemas locais de abastecimento e consumo alimentar 

• Medida 4. Comunicação 

O diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

https://dre.pt/application/conteudo/171096336
https://dre.pt/application/conteudo/171183636
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Portaria n.º 193/2021: Estabelece as orientações específicas relativas ao circuito financeiro aplicável aos 

apoios do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR) 

A Portaria n.º 193/2021 de 15 de Setembro, visa estabelecer as orientações específicas relativas ao circuito financeiro aplicável aos apoios do Plano de 

Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR), recebidos da União Europeia a título de empréstimos. 

A contratualização dos financiamentos e pagamentos no âmbito dos empréstimos do PRR obedece à seguintes regras gerais: 

1 - Os investimentos do PRR financiados por apoios recebidos da União Europeia a título de empréstimos são objeto de contratualização entre a estrutura 

de missão «Recuperar Portugal» e os beneficiários diretos ou intermediários e entre estes últimos e os respetivos beneficiários finais. 

2. A DGTF disponibiliza o financiamento aos beneficiários diretos ou intermediários do PRR, sob proposta da estrutura de missão «Recuperar Portugal», 

através de contratos de empréstimo em termos compatíveis com a satisfação do serviço da dívida e integral cumprimento do plano de reembolso do 

empréstimo contraído pelo Estado Português junto da União Europeia.  

3. O plano de reembolso dos empréstimos contraídos pelos beneficiários diretos ou intermediários do PRR junto da DGTF deve ter em consideração o 

perfil expectável dos fluxos de caixa dos projetos que o respetivo empréstimo visa financiar e o cumprimento do disposto na parte final do número anterior.  

4. A contratualização dos termos do financiamento aos beneficiários diretos ou intermediários, nomeadamente os termos do empréstimo, deve respeitar o 

enquadramento orçamental estabelecido no n.º 2 do artigo anterior, sendo acompanhada de informação prévia da Direção-Geral do Orçamento.  

5. A realização dos desembolsos por parte da DGTF em cumprimento dos contratos de empréstimo, previstos nos números anteriores, com os 

beneficiários diretos ou intermediários é realizada sob proposta fundamentada da estrutura de missão «Recuperar Portugal» à DGTF. 

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

 

 

 

https://dre.pt/application/conteudo/171362456

