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EM DESTAQUE 

 

Avisos de candidatura | HABITAÇÃO – IMPLEMENTAÇÃO ELH 

• Programa de Apoio ao Acesso à Habitação (N.º 01/C02-i01/2021) 

Ver documentação aqui 

• Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário (N.º 02/C02-i02/2021) 

Ver Documentação aqui 

Outros Avisos 

• Operação 10.2.1.6. Renovação de Aldeias | GAL ADICES 

• Implementação da Nova Bauhaus Europeia 

Prémios 

• Best Tourism Villages 2022  

A iniciativa Best Tourism Villages by UNWTO, à semelhança da sua edição anterior que premiou 

duas aldeias portuguesas, pretende reconhecer exemplos notáveis de destinos turísticos rurais com 

ativos culturais e naturais reconhecidos, que preservam e promovem valores, produtos e estilos de 

vida rurais com base comunitária e empenhados na inovação e na sustentabilidade em todos os 

seus aspetos — económicos, sociais e ambientais.  

Notícias 

• DGADR lança o “Guia do Património Rural” 

A Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) lança o "Guia do Património 

Rural", um trabalho de compilação e organização da informação relativa aos conceitos e 

procedimentos de base ligados ao Património Rural, que se encontram dispersos por diversos 

domínios de conhecimento e por várias fontes de informação. 

• Turismo de Portugal adere ao Pact for Skills da União Europeia Criativa 

O Turismo de Portugal assinou, em março de 2022, a adesão ao Pact for Skills. Esta iniciativa foi 

apresentada em 2021 no decorrer do Fórum Internacional - Educação, Emprego e Formação no 

setor do Turismo, no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da UE. .  

Boletim Informativo 

- serviços municipais  

Este boletim é uma publicação 

mensal DIRIGIDA AOS SERVIÇOS 

MUNICIPAIS com informação 

sobre oportunidades, eventos e 

documentos de potencial interesse.  

Complementa o presente, o boletim 

com informação relevante para 

outras entidades.  
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NOVAS OPORTUNIDADES 

 

OPERAÇÃO 10.2.1.6. RENOVAÇÃO DE ALDEIAS | GAL ADICES 

Beneficiários: Pessoas singulares ou coletivas de direito provado, autarquias locais e suas associações, outras pessoas coletivas públicas 
e GAL. 

Objetivos:  

• Preservar, conservar e valorizar os elementos patrimoniais locais, paisagísticos e ambientais, bem como os elementos que 

constituem o património imaterial de natureza cultural e social dos territórios; 

• Criar ou melhorar infraestruturas de coletividades locais, onde as populações possam desenvolver atividades culturais, desportivas, 

bem como atividades de empreendedorismo social de base comunitária. 

Entende-se por empreendedorismo social de base comunitária o processo de desenvolver e implementar soluções sustentáveis para 

problemas dos territórios rurais, por parte de entidades privadas sem fins lucrativos, que visam satisfazer necessidades das populações, 

sem caráter de resposta social tipificada pelos apoios das áreas governativas da Segurança Social ou da Saúde. 

Área geográfica elegível: 

Território de intervenção do GAL – ADICES, a saber: todas as freguesias dos concelhos de Águeda, Carregal do Sal, Mortágua, Santa 

Comba Dão e Tondela. 

Tipologia das intervenções: 

Investimentos em melhoria do bem-estar das populações rurais, bem como atividades de empreendedorismo social de base comunitária, 

recuperação e beneficiação do património local, paisagístico e ambiental de interesse coletivo e seu apetrechamento, sinalética de 

itinerários paisagísticos, ambientais e agroturísticos e elaboração e divulgação de material documental relativo ao património alvo de 

intervenção, incluindo ações de sensibilização, produção e edição de publicações ou registos videográficos e fonográficos com conteúdos 

relativos ao património imaterial e outros investimentos relativos ao património imaterial, nomeadamente aquisição de trajes, estudos de 

inventariação do património rural, bem como do “saber-fazer” antigo dos artesãos, das artes tradicionais, da literatura oral e de 

levantamento de expressões culturais tradicionais, imateriais, individuais e coletivas, cujo custo total elegível seja igual ou superior a 5.000€ 

e inferior ou igual a 200.000€. 

Despesas elegíveis: 

Com exceção das despesas referidas no n.º 1 do anexo XI da Portaria n.º 152/2016, apenas são elegíveis as despesas efetuadas após a 

data de submissão da candidatura. As despesas elegíveis e não elegíveis são as constantes do anexo XI da referida Portaria. 

Formas e taxas de apoio: 

Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite máximo de 200.000€ de apoio por beneficiário.  O nível 

de apoio a conceder é de 80%. 

Dotação financeira: 

A dotação orçamental total é de 336.788,02€. Apenas se admite uma candidatura por beneficiário. 

Data de encerramento Mais informação 

13 de junho de 2022 (16h55m59s) Aviso n.º 004/ADICES/10216/2022 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/portaria/2016-107773655
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/3073547
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IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA BAUHAUS EUROPEIA 

Beneficiários: Autoridades públicas subnacionais, nomeadamente Municípios, que administrem territórios com menos de 100.000 

habitantes e possuam todas as competências necessárias para realizar a transformação proposta.  

 

São definidas três categorias:  

Categoria 1: um único município/autoridade pública local;  

Categoria 2: grupo ou associação de municípios/autoridades públicas locais ou uma área funcional;  

Categoria 3: entidade pública agregando municípios/autoridades locais, reconhecidas como um nível de governo (os requerentes da 

categoria 2 devem identificar uma autoridade pública principal do grupo e enumerar as outras autoridades associadas. Para as 

categorias 2 e 3, cada uma das autarquias do grupo/área funcional/entidade pública agregadora deve ter menos de 100.000 

habitantes). 

Objetivo:  

• Apoiar projetos transformadores, baseados nas especificidades de cada local, que fomentem os três valores complementares da 

Nova Bauhaus Europeia no quotidiano, nos espaços de vivência e nas experiências, nomeadamente: 

o Sustentabilidade – promover metas climáticas, circularidade, poluição zero e biodiversidade; 

o Estética – aumentar a qualidade da experiência e o estilo além da funcionalidade; 

o Inclusão – promover a valorização da diversidade, acessibilidade e acessibilidade. 

• Promover projetos liderados por autoridades públicas locais que contribuam para a implementação da Nova Bauhaus Europeia 

nas seguintes áreas de ação: 

o Renovação de edifícios e espaços públicos existentes num espírito de circularidade e neutralidade carbónica; 

o Preservação e transformação do património cultural; 

o Adaptação e transformação de edifícios para soluções de habitação a preços acessíveis; 

o Regeneração de espaços urbanos ou rurais. 

Apoio prestado: 

• Apoio de especialistas interdisciplinares através de um Programa de Assistência Técnica que inclui: 

o Avaliação das necessidades: avaliar as necessidades específicas do projeto da Nova Bauhaus Europeia com vista ao 

desenvolvimento de planos de assistência técnica com apoio personalizado. 

o Serviços de apoio:  apoiar o desenvolvimento e planeamento de projetos de última geração, envolvimento das partes 

interessadas (por exemplo, identificação de partes interessadas, envolvimento de cidadãos) e consultoria técnica (por 

exemplo, estimativas de custos, estratégias de financiamento, consultoria jurídica), de acordo com as necessidades 

identificadas. 

o Roteiro de implementação: apoiar os beneficiários na incubação do projeto através do desenvolvimento de um roteiro 

detalhado que orientará e possibilitará a implementação de sua ideia. 

• Especificamente, a experiência com a qual os projetos vencedores podem contar incluirá o acesso a: 

o Metodologias e ferramentas para combinar natureza, cultura, inclusão e arte no design de lugares e edifícios habitáveis; 
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o Coordenadores de projetos experientes e especialistas de alto nível em locais habitáveis sustentáveis e no envolvimento das 

partes interessadas (por exemplo, métodos antropológicos digitalmente habilitados e baseados em dados); 

o Desenvolvimento de propostas de projetos com base nas melhores práticas locais, participativas, de planeamento e 

desenvolvimento de projetos. 

Os 20 projetos vencedores irão receber o apoio de especialista que não deverá exceder os 75 dias.  

Requisitos: 

• As candidaturas devem ser entregues em inglês.  

• Constituição do formulário: 

o Secção I “MAIN DATA”: é solicitada informação geral sobre o projeto e o promotor/entidade proponente 

o Secção II “PROJECT DESCRIPTION AND DESIGN”: é solicitada a descrição do projeto e como está a ser desenvolvido e/ou 

pretende ser desenvolvido 

o Secções III-V “NEW EUROPEAN BAUHAUS CORE VALUES, FURTHER ADDED VALUE, PARTICIPATORY AND 

TRANSDISCIPLINARY APPROACH”: é solicitada especificação em relação à forma como o projeto/ideia responde aos critérios 

de seleção (ver Secção Critérios de Seleção e Anexo 1)  

o Secção VI “DOCUMENT UPLOAD”: é solicitado o upload dos PDF dos documentos obrigatórios e facultativos (recomendados). 

 

(ver tabela na página 6 do Guia e informação mais detalhada sobre os documentos no Anexo 2) 

• Maturidade: Para poder valorizar este apoio os participantes têm de ter dado já alguns passos iniciais mínimos tais como:  

o Identificar a infraestrutura física ou espaço público e a ideia selecionada de como o converter em alinhamento com os 

princípios e valores da Nova Bauhaus Europeia 

o Assegurar o apoio e compromisso político para com a ideia de projeto. 

Data de encerramento Mais informação 

23 de maio de 2022 (17:00 CEST) 
Página do Aviso | Guia para os aplicantes | Vídeo tutorial | 

Submissão de candidatura  

https://www.adelphi.de/de/system/files/mediathek/bilder/Guidelines-New-European-Bauhaus-Local-Support.pdf
https://www.adelphi.de/de/system/files/mediathek/bilder/Guidelines-New-European-Bauhaus-Local-Support.pdf
https://www.adelphi.de/de/system/files/mediathek/bilder/Guidelines-New-European-Bauhaus-Local-Support.pdf
https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=direct-email&utm_medium=email&utm_campaign=ie
https://www.adelphi.de/de/system/files/mediathek/bilder/Guidelines-New-European-Bauhaus-Local-Support.pdf
https://youtu.be/TVEXnHFyuUI
https://surveys.adelphi.de/index.php/695812?lang=en
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SEXTA CONVOCATÓRIA DE PROJETOS 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE AÇÕES DE CAPITALIZAÇÃO PARA PROJETOS APROVADOS 

Beneficiários:  

• Apenas podem participar beneficiários de um ou vários projetos finalizados no POCTEP 2014-2020.  

• As propostas devem contar com pelo menos dois beneficiários (um de cada Estado-Membro). 

Procedimento de seleção:  

• Aberto a todos os eixos / prioridades do Programa: Inovação, Competitividade empresarial, Prevenção de riscos e recursos 

naturais e Cooperação institucional / administração pública. 

• A data de início da elegibilidade das despesas será 01 de janeiro de 2021, e as ações de capitalização propostas não poderão 

estar concluídas materialmente ou executadas na sua totalidade antes da data de apresentação.  

• O prazo limite máximo de execução dos projetos será 30 de junho de 2023.  

Critérios a cumprir pelas propostas: 

• Estar enquadradas numa única prioridade de investimento do Programa.  

• Ter um orçamento mínimo de 50.000,00€.  

• O plano de trabalho deve estruturar-se numa única atividade temática que pode contar com um máximo de 3 ações.  

• As tarefas relacionadas com a gestão do projeto devem ser incluídas na Atividade 5 – Gestão e Coordenação. O orçamento desta 

atividade está limitado a um máximo de 6% do custo total de cada beneficiário.  

• As tarefas de informação e comunicação devem ser incluídas na Atividade 6 – Comunicação.  

• Não se contempla a possibilidade de incluir as tarefas relacionadas com a preparação do plano de trabalho. 

Critérios para as ações: 

• Devem ser novas ações de cooperação conjunta para a capitalização de resultados.  

• Devem ter caráter transfronteiriço.  

• Devem ser ações de capitalização de resultados de projetos finalizados no POCTEP 2014-2020 com uma taxa de execução 

financeira global superior a 80%.  

• Devem ter uma abordagem ligada às temáticas e objetivos específicos do POCTEP 2021-2027.  

Condições de elegibilidade para os beneficiários: 

• Cada beneficiário deverá ter alcançado em cada projeto finalizado uma execução financeira de 70%. 

• Poderão participar beneficiários sem financiamento.  

• Não poderão participar beneficiários de projetos finalizados que tenham sido objeto de irregularidades nos controlos realizados no 

Programa. 

Dotação financeira: 
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A ajuda FEDER total atribuída a este processo de seleção nos eixos prioritários 1, 2, 3 e 4 será a dos remanescentes do FEDER 

disponíveis no POCTEP 2014-2020, bem como a dos remanescentes que se poderão gerar no futuro até esgotar a dotação da ajuda 

FEDER aprovada para o POCTEP 2014-2020. 

Data de encerramento Mais informação 

16 de janeiro de 2023 (13h00m hora de Portugal) 

Anexo 1: Condições de Admissibilidade   | Interreg España-Portugal 

| Guia para completar os documentos  | Formulário de 

Candidatura  | Formulário Financeiro  

 

 

 

OPORTUNIDADES QUE SE MANTÉM ABERTAS 
(organizadas por data de encerramento) 

 

HABITAÇÃO 

AVISO DATA DE ENCERRAMENTO LIGAÇÃO 

Programa de Apoio ao Acesso à Habitação 

30 de junho de 2026 

(até ao esgotamento das verbas do 

PRR destinadas ao Programa) 

Aviso N.º 01/C02-i01/2021 

Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e 

Temporário 

30 de junho de 2026 

(até ao esgotamento das verbas do PRR 

destinadas ao Programa) 

Aviso N.º 02/CO2‐i02/2021 

 

Mais informação sobre programas de apoio à habitação podem ser consultados em 

www.portaldahabitacao.pt/   

 

 

OUTRAS OPORTUNIDADES 

AVISO DATA DE ENCERRAMENTO LIGAÇÃO 

Programa INTERREG EUROPE – call for 

proposals (2022) 

31 de maio de 2022 às 12h00m CET 

(11h00m de Portugal). 

www.interregeurope.eu/ | Documentação da 

primeira call 

Aviso N.º 1/C03-i02/2021: Acessibilidades 360.º 

Programa de Intervenção nas Vias Públicas 

(PIVP) 

31 de maio de 2022 (17h59m59s) ou até 

ao limite da dotação orçamental 

- Republicação - 

Aviso N.º 1/C03-i02/2021 

Aviso N.º 2/C03-i02/2021 - Acessibilidades 360.º 

Programa de Intervenção nos Edifícios Públicos 

31 de maio de 2022 (17h59m59s) ou até 

ao limite da dotação orçamental 
Aviso N.º 2/C03-i02/2021 

https://www.poctep.eu/sites/default/files/anexo1_condiciones_admisibilidad_pt_vf.pdf
https://www.poctep.eu/pt-pt/2014-2020/convocatorias
https://www.poctep.eu/sites/default/files/00_guia_ayuda_doc_convo6.pdf
https://www.poctep.eu/sites/default/files/01_fdc_es_convo6_0.docx
https://www.poctep.eu/sites/default/files/01_fdc_es_convo6_0.docx
https://www.poctep.eu/sites/default/files/01_ff_convo6.xlsx
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/11/AVISO-1-RE-CO2-i01-2021-revisao-1-completo_signed.pdf
https://www.portaldahabitacao.pt/documents/20126/3889872/AVISO+2+RE-CO2-i02-2021+Final+%2B+OT+5_signed.pdf/0f37dee3-b9e7-44d6-b90d-a289dd3b5f63?t=1639604167930
https://www.portaldahabitacao.pt/
https://www.interregeurope.eu/
https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/
https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/12/Aviso_ViaPublica_republicacao_30_03_2022.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/12/Aviso-Servicos-Publicos_republicacao_14_04_2022.pdf
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(PIEP) - Republicação - 

Aviso N.º CENTRO-16-2022-03 - Operações 

Enquadradas em Planos de Ação de 

Regeneração Urbana dos Centros Urbanos 

Complementares 

30 de junho de 2022 (18h00m) Aviso CENTRO-16-2022-03 

EAC/A09/2021 - Convite à apresentação de 

candidaturas - Programa Erasmus + 2022 
Várias datas e fases 

Guia do Programa Erasmus + | Plataforma 

Erasmus + | Guide for experts 

Fundo para Relações Bilaterais - Portugal & 

Noruega - Parcerias para a Inovação 
Várias datas e fases 

FBR #2 | Plataforma de candidaturas | EEA Grants 

| 

Regulamento MFEEE 2014-2021 

LIFE CALLS 2021 

Várias datas, de acordo com o 

subprograma e tipo de projeto 

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 

Programa Transformar Turismo | Linha 

Regenerar Territórios 
Até ao esgotamento da dotação Linha Regenerar Territórios | Candidaturas 

Programa Transformar Turismo | Linha Territórios 

Inteligentes 
Até ao esgotamento da dotação Linha Territórios Inteligentes | Candidaturas 

 

  

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=d75738cf-9d70-4e53-829f-1f1e53b0d390
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-09/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_pt.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://www.erasmusmais.pt/_files/ugd/d8f912_9617ba47ca8a43f0bb5ed6c94d275a4c.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/4420/fbr-open-call2_2021.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/en/calls/
https://www.eeagrants.gov.pt/en/programmes/environment/calls/
https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/EEA%2BFM%2BRegulation%2BFinal%2B23%2B09%2B2016%2B.pdf
https://cinea.ec.europa.eu/life_en
https://life.apambiente.pt/faqs
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-support-applicants_en
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho-normativo/1-c-2022-177307817
https://acesso.turismodeportugal.pt/portal/login
https://files.dre.pt/2s/2022/01/005000001/0000800011.pdf
https://acesso.turismodeportugal.pt/portal/login
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PRÉMIOS 

 

Best Tourism Villages 2022 

A iniciativa Best Tourism Villages da Organização Mundial de Turismo das Nações Unidas (UNWTO), à 

semelhança da sua edição anterior que premiou duas aldeias portuguesas, pretende reconhecer exemplos 

notáveis de destinos turísticos rurais com ativos culturais e naturais reconhecidos, que preservam e promovem 

valores, produtos e estilos de vida rurais com base comunitária e empenhados na inovação e na 

sustentabilidade em todos os seus aspetos — económicos, sociais e ambientais.  

O reconhecimento baseia-se numa avaliação dos seus recursos e iniciativas em nove domínios que abrangem os três pilares do 

desenvolvimento sustentável. As inscrições estão abertas até 28 de junho de 2022 e as aldeias escolhidas serão anunciadas no final do 

ano. 

Mais informação disponível em: UNWTO | Vídeo de apresentação 

 

Prémios Destino de Turismo Cultural Sustentável 2022 

A edição de 2022 dos Prémios Destino de Turismo Cultural Sustentável está aberta a 

candidaturas. O tema da quinta edição dos prémios é "Relançamento do Turismo Europeu 

através do Património Cultural e da Digitalização". 

O programa dos prémios é organizado pela Rede Europeia de Turismo Cultural (ECTN) em 

parceria com Europa Nostra, a Comissão Europeia de Viagens e NECSTouR, e apoiado 

pela Associação Europeia de Arqueólogos (EAA), Interpret Europe e a ReInHerit 

Horizon2020 CSA, com o objetivo de encorajar o desenvolvimento de destinos turísticos 

sustentáveis em toda a Europa.  

Os prémios serão atribuídos a ações ou iniciativas de destinos turísticos culturais que tenham produzido resultados significativos 

relacionados com a melhoria da experiência dos visitantes, respeitando as tradições e envolvendo as comunidades locais de acolhimento. 

Estão abertos a todos os destinos turísticos na Europa, autoridades nacionais, regionais e locais, conselhos e associações de turismo, 

organizações de gestão de destinos, museus, centros de interpretação, rotas culturais, festivais e ONG culturais. 

A edição de 2022 foca-se nos seguintes aspetos relativos ao património, desenvolvimento e promoção do turismo cultural sustentável: 

1. Cooperação entre museus e sítios do Património Cultural (incluindo sítios europeus de Heritage Label sites), em relação ao 

ReInHerit Horizon2020 CSA; 

2. Património Medieval e Arqueologia (apoiado pela EAA - Associação Europeia de Arqueólogos); 

3. Digitalização no Turismo Cultural Sustentável, rumo a Destinos Inteligentes (Smart Destinations); 

4. Produtos Turísticos Transnacionais Temáticos, incluindo Rotas Culturais Europeias (envolvendo pelo menos dois países); 

5. Promoção do Património Europeu para Jovens Visitantes e Viajantes (no âmbito do Ano Europeu da Juventude 2022). 

Os candidatos devem abordar um dos temas acima referidos e apresentar projetos/iniciativas que tenham sido concluídos 

durante os últimos 3 anos. 

Os vencedores deste ano serão anunciados na cerimónia de entrega de prémios que terá lugar durante a 15ª Conferência Internacional de 

https://www.unwto.org/
https://youtu.be/Euc84j5TJ1k
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Turismo Cultural organizada pela ETCN em Krk, Croácia, de 19 a 22 de outubro de 2022. 

O prazo de candidaturas termina a 1 de junho de 2022, às 17h00m CET (16h00m em Portugal). Para formalizar a candidatura deve 

preencher (em inglês) o formulário disponível aqui e enviá-lo para o seguinte e-mail:  awards@culturaltourism-net.eu  

Mais informação disponível em: ECTN e ECTN Awards 2022 Description 

 

EFFE Label para festivais artísticos 

O EFFE Label é o selo de qualidade e reconhecimento europeu para festivais de artes e cultura nos domínios 

da arquitetura, circo, dança, design e artes aplicadas, artes digitais, cinema, património, literatura, música, 

ópera, fotografia, storytelling, street arts, teatro ou artes visuais, que mostrem o seu envolvimento no campo das 

artes, envolvimento com a comunidade local e abertura internacional. 

Ao candidatar-se para o EFFE Label 2022-2023 concorre automaticamente também para a próxima edição do 

prémio EFFE.  

A candidatura pode ser efetuada em qualquer altura até ao final de 2023. 

O formulário de candidatura está disponível aqui.  

Mais informação disponível em Festival finder. 

 
  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.culturaltourism-network.eu%2Fuploads%2F5%2F0%2F6%2F0%2F50604825%2Fectn_awards_2022_application_form.docx&wdOrigin=BROWSELINK
mailto:awards@culturaltourism-net.eu
https://www.culturaltourism-network.eu/award-2022.html
https://www.culturaltourism-network.eu/uploads/5/0/6/0/50604825/ectn_awards_2022_announcement_v3.pdf
https://www.festivalfinder.eu/festivals/new/account?org
https://www.festivalfinder.eu/effe-label
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EVENTOS 

 

Colóquio Internacional Compromissos com o Meio Ambiente 

O Colóquio Internacional sobre Compromissos com o Meio Ambiente - 50 anos da Conferência de Estocolmo 

(1972-2022), organizado pelo ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa realiza-se de 3 a 4 de junho, no 

Auditório JJ Laginha/ ISCTE no Instituto Universitário de Lisboa.  

Subordinado ao tema “Meio Ambiente Humano” este colóquio promoverá reflexões em torno das culturas de 

habitar o território em diferentes escalas, através de contribuições de áreas (Geografia, Paisagem, Ecologia, 

Antropologia, Filosofia, História, Património, Arte, Cultura Visual) que ajudem a problematizar e a re-inventar a preservação do meio 

ambiente. 

Mais informação disponível em: dinamiacet.iscte-iul.pt | Inscrições 

 

Sessão sobre 1ª Convocatória de Projetos Interreg Europe 2021-2027 

No dia 4 de maio, entre as 14h30m e as 17h00m, irá decorrer a Sessão Técnica de Esclarecimentos 

sobre a Primeira Convocatória para todas as entidades que pretendem vir a apresentar Projetos de 

Cooperação Interregional ao novo Programa Interreg Europe 2021-2027. Esta primeira convocatória 

recebe Propostas de Projetos até ao dia 31 de maio de 2022 (12h00m CET).  

A Sessão será realizada online, através da plataforma Teams, e é aberto a todos os potenciais 

interessados em apresentar propostas, sendo necessária inscrição prévia para receber o link de acesso. 

O evento começará com uma breve apresentação dos objetivos desta primeira convocatória, com explicação sobre o modo de 

funcionamento, dimensão financeira disponível, documentação necessária e serão ainda partilhados recursos potencialmente úteis a quem 

pretende vir a apresentar uma proposta. 

Sublinha-se, no entanto, que a prioridade desta Sessão Técnica reside no tempo disponibilizado aos participantes para colocarem as suas 

dúvidas e questões associadas à apresentação das suas propostas de projeto. 

As inscrições estão disponíveis aqui. 

Mais informação disponível em: Interreg Europe 2021-2027 e Primeira Convocatória 

 

  

https://www.dinamiacet.iscte-iul.pt/coloquio-meio-ambiente
http://www.turismodeportugal.pt/pt/Agenda/Paginas/coloquio-internacional-compromissos-com-meio-ambiente.aspx
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/get-ready-for-the-first-call
https://teams.microsoft.com/registration/nzpeOYE-L0-NKsoqSKXDWw,BXhcyewNMECibk-xfFJwQg,R6XxC8i_40eJ3h6DstqIrQ,GoTdCWJSzECO6W1Vi5N2nA,NS8ALDq5dkSvWYKrMhXHXA,D-jiwNN2tUGoXwStA4usNg?mode=read&tenantId=395e3a9f-3e81-4f2f-8d2a-ca2a48a5c35b
https://www.interregeurope.eu/
https://www.interregeurope.eu/next-call-for-projects
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Conferência “A Transição Digital no Interior – Desafios, estratégias e casos de sucesso” | ONLINE E PRESENCIAL 

A Associação Portuguesa de Business Intelligence (APBI) e o Município de Moimenta da Beira apresentam 

a conferência “A Transição Digital no Interior - Desafios, estratégias e casos de Sucesso” que irá decorrer 

nos dias 14 e 15 de maio de 2022. Este será um evento aberto a todos os stakeholders, para melhor se 

conhecerem as diversas realidades do interior de Portugal, uma região crucial para o desenvolvimento e 

sustentabilidade da sociedade, potenciando-a como um espaço de atração, de afirmação, de dinamismo e 

de prosperidade, enquanto território qualificado, tecnológico e inteligente.  

O evento decorre em formato presencial e online, sendo a participação é gratuita. As inscrições estão abertas até 14 de maio de 2022 e 

disponíveis aqui. 

Mais informação disponível em: APBI 

 

Ciclo de Webinars sobre o PRR para a Administração Pública 

Em maio e junho o INA dinamiza dois WebINArs com o objetivo de analisar e discutir as medidas do Plano de Recuperação e Resiliência 

(PRR), no domínio da capacitação da Administração Pública, de participação gratuita. 

• 30 maio | 11h30m – 12h30m – Soluções e Medidas de Apoio para a Mudança Digital - Capacitação de Trabalhadores 

• 22 junho | 15h00m – 16h00m – Qualificação Profissional na Capacitação dos Trabalhadores em Funções Públicas 

Ao longo deste Ciclo de WebINArs, para além da formação superior e avançada, será também abordada a capacitação digital e o Programa 

Qualifica AP. 

Mais informação disponível em: INA, I.P. 

 

 

Relembra-se a seguinte formação: 

Formação Data Mais informação 

Formações INA - Regulamento Geral Sobre a Proteção 

de Dados (RGDP) | ONLINE 
Até 9 de dezembro de 2022 

Formação RGPD para Cidadãos Atentos  

Formação RGPD para Implementadores na 

Administração Pública 

 

  

https://www.eventbrite.pt/e/bilhetes-a-transicao-digital-no-interior-desafios-estrategias-e-casos-de-sucesso-318849797327
https://www.apbi.pt/conferencia-a-transicao-digital-no-interior-desafios-estrategias-e-casos-de-sucesso/#1465929924406-8f961dbd-f3334a17-cf2e
https://www.ina.pt/index.php/agenda/2648-ciclo-de-webinars-sobre-o-prr
https://www.nau.edu.pt/pt/curso/rgpd-para-cidadaos-atentos/
https://www.nau.edu.pt/pt/curso/rgpd-para-implementadores-na-administracao-publica/
https://www.nau.edu.pt/pt/curso/rgpd-para-implementadores-na-administracao-publica/


 

 

12 

Boletim mensal | maio de 2022 

NOTÍCIAS E DOCUMENTOS RELEVANTES 

 

DGADR lança o “Guia do Património Rural” 

A Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) lança o "Guia do Património 

Rural", um trabalho de compilação e organização da informação relativa aos conceitos e 

procedimentos de base ligados ao Património Rural, que se encontram dispersos por diversos 

domínios de conhecimento e por várias fontes de informação. 

Apresentado em linguagem simples e pedagógica, este Guia destina-se não só ao público em 

geral e aos jovens em idade escolar, mas sobretudo aos agentes de desenvolvimento rural, 

dando-lhes a conhecer algumas ferramentas de intervenção e levando-lhes a mensagem de que 

o Património, nomeadamente o rural, para além de fator identitário e de pertença das 

comunidades, deve ser corretamente observado, fruído, preservado, e sobretudo valorizado e assumido como fator de desenvolvimento 

dos territórios. 

Mais informação disponível em: Guia do Património Rural 

 

Turismo de Portugal adere ao Pact for Skills da União Europeia 

O Turismo de Portugal assinou, em março de 2022, a adesão ao Pact for Skills. Esta iniciativa foi 

apresentada em 2021 no decorrer do Fórum Internacional - Educação, Emprego e Formação no setor 

do Turismo, no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da UE.  

O Pact for Skills (Pacto para as Competências UE) é uma estratégia da Comissão Europeia destinada a 

estabelecer parcerias em grande escala, mas também parcerias nacionais/regionais e locais, para o 

desenvolvimento de competências a nível europeu. As organizações públicas e privadas são 

convidadas a unirem forças e a tomarem medidas concretas para requalificar e melhorar as competências das pessoas na Europa e, 

também, no setor do turismo. 

O objetivo do Pacto é promover ações conjuntas que potenciem a melhoria das competências existentes (requalificação) e a formação em 

novas competências (atualização), através de um modelo de parceria entre a administração pública, empresas e sociedade civil para o 

desenvolvimento de competências na UE. 

Com a formalização da adesão, o Turismo de Portugal compromete-se a respeitar e apoiar os princípios-chave do Pact for Skills, 

nomeadamente: 

• Promoção de uma cultura de aprendizagem ao longo da vida para todos; 

• Construção de fortes parcerias de competências; 

• Monitorização da oferta/procura de competências e antecipação de necessidades de competências; 

• Combate contra a discriminação e promoção da igualdade de género e da igualdade de oportunidades. 

Mais informação disponível em: Turismo de Portugal 

 

https://www.rederural.gov.pt/centro-de-recursos?task=download.send&id=2036&catid=24&m=0
http://institucional.turismodeportugal.pt/pt/Noticias/Paginas/turismo-de-portugal-adere-ao-pact-for-skills-ue.aspx
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Observatório do Turismo Sustentável 

O Observatório do Turismo Sustentável lançado pelo Turismo Centro de Portugal irá 

monitorizar todos os aspetos relacionados com o turismo na região, concretamente os seus 

impactos económicos, ambientais e sociais. 

O Observatório cumpre, assim, a função de partilhar informação que apoie a tomada de 

decisões de todos os empresários e decisores públicos do Centro de Portugal, através da 

publicação de relatórios, estudos, notícias e eventos. Contribui, portanto, para uma gestão 

mais eficiente e sustentável do turismo na Região Centro, aumentando a sua competitividade. 

Para satisfazer as necessidades de informação dos empresários locais na área do turismo, o Observatório promove estudos regulares com 

todos os atores (turistas/visitantes, empresas, comunidade residente e autarquias). 

Mais informação disponível em: Observatório do Turismo Sustentável do Centro 

 

 

Inquérito online para o levantamento dos compromissos e participação para a co-implementação da Trajetória de Transição para 

o Turismo 

A EUSurvey está a realizar um inquérito online para o levantamento dos compromissos e 

participantes para implementação da Trajetória de Transição para o Turismo (Transition Pathway for 

Tourism), publicada a 4 de fevereiro de 2022, pela Comissão Europeia, no qual as partes interessadas 

podem indicar e informar: 

• Compromissos específicos (ações com metas) assumidos ou a assumir pelas suas 
organizações, na prossecução das transições verde e digital. 

• Informar a comissão sobre o seu apoio geral e compromisso com a transição verde e digital para um ecossistema turístico mais 
resiliente. 

• Expressar o seu interesse e envolvimento no acompanhamento das etapas de co-implementação das transições verde, digital e 
resiliência do Caminho de Transição.  

A participação neste inquérito permite a publicação dos compromissos apresentados pelas organizações (assim como a identificação das 

mesmas) na página da DG GROW e na futura plataforma de colaboração Together for EU Tourism (T4T). A lista das pessoas e 

organizações que apoiam a co-implementação sem compromisso específico será igualmente publicada nesta plataforma, sendo que a 

monitorização da evolução dos compromissos assumidos pelas organizações é feita através do contacto (no mínimo uma vez por ano) com 

os participantes, sendo os progressos publicados e identificados na futura plataforma Together for EU Tourism (T4T). 

 

  

https://www.facebook.com/turismodocentro?__cft__%5b0%5d=AZX6XRWzkcjjWIxotchcqCqSC-UAk7qHp96A8nrFk6E7-__kzhtjIgre45kGcAm1wpHtaMXHIdNk3VT88jGZGan5-OvwNOFgKbuSPgiSoybXc1A7Zuk4M-IYk1dT2q6FNM38CACFRT7OEMc3hx0yEey4&__tn__=-%5dK-R
https://smat.observatorio-tcp.pt/?fbclid=IwAR1-jT7obX6NNwWtWVRV6vI9nPCMxwQWL0og-DMhBY6y15MUQqO_uqywWQc
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Together4EUTourism
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/404a8144-8892-11ec-8c40-01aa75ed71a1
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InvestEU com 1,9 mil milhões de euros para Ambiente, Educação e Digitalização 

O Comité de Investimento InvestEU confirmou, no passado dia 1 de abril, a garantia da União 

Europeia de 1,9 mil milhões de euros para os setores do Ambiente, Educação e Digitalização em 

todos os Estados-membros.  

Os financiamentos do Banco Europeu de Investimento (BEI)  vão acontecer na sequência da 

assinatura do Acordo de Garantia InvestEU entre a Comissão e o BEI. 

O Programa InvestEU irá apoiar investimentos para promover as energias limpas, a educação, a melhoria da ligação à Internet e as 

infraestruturas de abastecimento de água e tratamento de águas residuais. O financiamento apoiado pela garantia da UE vai promover 

investimentos em toda a Europa, nomeadamente Portugal, Espanha, Finlândia, Grécia, Irlanda, Itália e Polónia. 

Ao longo das próximas semanas serão publicadas mais informações sobre os projetos em InvestEU. 

 

KOHESIO - Nova plataforma com mais de 1,5 milhões de projetos nos 27 Estados-Membros 

Foi lançada, no início do 8.º Fórum da Coesão, a KOHESIO, uma nova plataforma 

online que reúne toda a informação sobre mais de 1,5 milhões de projetos nos 27 

Estados-Membros financiados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

(FEDER), pelo Fundo de Coesão e pelo Fundo Social Europeu (FSE) desde 2014. 

É a primeira vez que é criada e disponibilizada a todos uma plataforma de dados 

sobre projetos tão abrangente como esta em todas as línguas da União Europeia 

(UE). 

A sua criação exigiu uma estreita cooperação com as Autoridades de Gestão dos 

diferentes Estados-Membros ou regiões, uma vez que os projetos de coesão são geridos por autoridades nacionais e regionais. 

A plataforma KOHESIO disponibiliza a todos as informações na posse das autoridades de gestão. Com uma riqueza impressionante de 

dados, mostra o contributo crucial da política de coesão para a coesão económica, territorial e social das regiões da UE, bem como para as 

transições ecológica e digital, através da execução e do financiamento de uma grande variedade de prioridades políticas nos Estados-

Membros. 

A KOHESIO incentiva igualmente a identificação e o intercâmbio de boas práticas entre as diferentes regiões e Estados-Membros, sendo 

possível aceder a: 

• Dados normalizados sobre 1,5 milhões de projetos do período de financiamento 2014-2020, incluindo ligações para os respetivos 

Programas e Fundos; 

• Dados normalizados sobre os 500 000 Beneficiários dos projetos e a fase de execução em que se encontram; 

• Dados que abrangem mais de 300 Programas Operacionais nos 27 Estados-Membros; 

• Um mapa interativo que permite obter os dados geograficamente; 

• Informação traduzida em todas as línguas da UE. 

A Comissão continuará a desenvolver a plataforma KOHESIO para incluir os projetos do novo período de programação 2021-2027. 

Dentro de alguns meses, a plataforma estará disponível em todas as línguas oficiais da UE. 

 
 

https://investeu.europa.eu/about-investeu_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/coordination-european-financial-institutions/coordination-european-investment-bank_pt
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_22_1548
https://investeu.europa.eu/index_en
https://investeu.europa.eu/index_en
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Open to Ukraine: Programa de acolhimento e integração de refugiados da Ucrânia no setor do turismo 

O Programa Formação +Próxima, dirigido a empresários, gestores, quadros intermédios e operacionais dispõe 

de um novo eixo de atuação intitulado “Open to Ukraine: Programa de acolhimento e integração de refugiados 

da Ucrânia no setor do turismo”. Este novo eixo foi desenvolvido com vista a dar resposta à necessidade 

urgente de acolher e integrar os refugiados ucranianos que estão a chegar a Portugal e tem como principais objetivos: 

• Promover uma experiência de acolhimento em Portugal e no setor do Turismo; 

• Dar a conhecer Portugal: Língua, Território e Património; 

• Dar a conhecer os produtos e sabores portugueses; 

• Facilitar o desenvolvimento pessoal e profissional; 

• Promover a empregabilidade no setor do Turismo. 

Neste contexto, o Turismo de Portugal criou um Plano de Formação para o Acolhimento e Integração de Refugiados da Ucrânia no Setor do 

Turismo, que será implementado em articulação com o município de acolhimento que deverá identificar e realizar as respetivas inscrições. 

Os conteúdos programáticos serão disponibilizados através de seis cursos distintos que podem ser realizados autonomamente ou em modo 

itinerário: 

• Português “Bem Vindos”; 

• Português Hotelaria e Turismo; 

• English Hospitality & Tourism; 

• B. I. Portugal; 

• Produtos e Sabores Portugueses; 

• Desenvolvimento Pessoal e Profissional. 

Mais informação disponível em: Academia Digital 

  

https://academiadigital.turismodeportugal.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=248
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LEGISLAÇÃO 

 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 

 

PORTARIA N.º 136/2022 

MEDIDAS «CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO» E «CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO+» 

A Portaria n.º 136-A/2022, de 7 de abril, aprova o regulamento do sistema de incentivos provenientes da dotação do Plano de Recuperação 

e Resiliência afeta ao investimento «TC-C13-i03 - Eficiência energética em edifícios de serviços» que contempla num conjunto de medidas 

que visam contribuir para o objetivo da neutralidade carbónica, promovendo a renovação energética de edifícios de serviços, o fomento da 

eficiência energética e o reforço da produção de energia de fontes renováveis em regime de autoconsumo. 

O sistema de incentivos de eficiência energética em edifícios de serviços é aplicável aos edifícios dos setores do comércio e serviços, 

incluindo as entidades que atuam na área do turismo e as entidades da economia social nos termos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 

30/2013, de 8 de maio de 2013, na sua redação atual. 

Os projetos apresentados deverão ter como objetivo a renovação e aumento do desempenho energético dos edifícios de serviços, sendo 

apoiadas as seguintes tipologias de intervenção: 

a) Intervenção na envolvente opaca e envidraçada; 

b) Intervenção em sistemas técnicos; 

c) Produção de energia com base em FER para autoconsumo; 

d) Intervenção na eficiência hídrica; 

e) Ações imateriais. 

A presente portaria produz efeitos a 28 de fevereiro de 2022 e entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

 

 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/136-a-2022-181807468
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/136-a-2022-181807468
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/30-2013-260892
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/30-2013-260892

