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..o sucesso não passa necessariamente por possuir o mais recente milagre da engenharia de hardware ou de 
software, mas por se conectar ao que realmente importa: a criatividade com que conduz o seu negócio, o 
desenvolvimento de processos de qualificação para a internacionalização e a inovação organizacional, 
valorizando sobretudo os fatores imateriais de competitividade!!

*

#019 _ SETEMBRO 2017

 AVISO_20/SI/2017 

Sistema de Incentivos - EMPREENDEDORISMO QUALIFICADO E CRIATIVO  

'VALE DE INCUBAÇÃO' 

 Apresentação de candidaturas até 29 de setembro 2017 

BOLETIM DO INVESTIDOR

Este concurso tem como objetivo conceder apoios a projetos simplificados de empresas com menos de 1 ano na área 
do empreendedorismo através da contratação de serviços de incubação prestados por incubadoras de empresas 
previamente acreditadas.*

a) Serviços de Gestão;
b) Serviços de Marketing;
c) Serviços de Assessoria Jurídica;
d) Desenvolvimento de produtos e serviços;
e) Serviços de Financiamento.

As entidades prestadoras de serviços de incubação deverão incubar fisicamente as startups abrangidas pelo vale 
incubação, devendo ser prestados todos os serviços inerentes à utilização das respetivas instalações, não sendo aceites 
serviços de mera consultoria.
Podem candidatar-se a este aviso as micro e pequenas empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, 
que cumpram com os critérios de acesso e de elegibilidade identificados no aviso. Os incentivos a conceder são 
calculados através da aplicação às despesas consideradas elegíveis de uma taxa máxima de 75%, com o limite 
máximo de 5 mil euros de incentivo.

P1

P1.1 

São suscetíveis de apoio os projetos individuais de 
aquisição de serviços de incubação na área do  
empreendedorismo imprescindíveis ao arranque das 
empresas que incluem:

* C O N S U L T E   A Q U I   A   L I S T A  D E   E N T I D A D E S   A C R E D I T A D A S  |  V A L E     I N C U B A Ç Ã O

 Passo a Passo

www.portugal2020.pt/Portal2020/Plano-Anual-Candidaturas-abertas
http://cm-figfoz.pt/index.php/parcerias/inovacao-competitividade-empreendorismo
http://www.cm-figfoz.pt/index.php/investir
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_20-SI-2017
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-Financiamento/Documentos-Incentivos/Lista_entidades_acreditadas.aspx
https://www.facebook.com/figueira.investe/
https://www.iapmei.pt/getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-Financiamento/Portugal-2020/Vale-Incubacao/AF_flyer_Passo-a-Passo_A4_WEB.pdf.aspx


 AVISO_19/SI/2017 

 Sistema de Incentivos - QUALIFICAÇÃO DAS PME  

'VALE INDÚSTRIA 4.0' 

 Apresentação de candidaturas até 29 de setembro 2017 FICHA DE AVISO

Este aviso pretende, disponibilizar às PME, através do Vale Indústria 4.0, a aquisição de serviços de consultoria com 
vista à identificação de uma estratégia conducente à adoção de tecnologias e processos associados à industria 4.0, 
nomeadamente:

• Implementação de processos associados ao comércio eletrónico (ex. User-Centered Design (UX), Web
Content Management (WCM), Social Media Marketing, Mobile Marketing, etc.);

• Implementação de outros processos associados à Indústria 4.0 (ex. Sistemas de Interconexão, Big Data,
Cloud, Inteligência Artificial Machine-to-Machine (M2M), Human-to-Machine interface, etc.);

• Serviços de terceiros, incluindo assistência técnica, científica e consultoria em áreas de conhecimento
relacionadas com as ações identificadas nos pontos anteriores e que se mostrem imprescindíveis à
concretização da transformação digital do negócio da empresa.

Não são elegíveis projetos, ao qual existam outras candidaturas aprovadas ou em fase de decisão na tipologia de 
investimento “Qualificação das PME”, incluindo candidaturas anteriormente aprovadas no Vale Inovação.

Os apoios a conceder revestem a forma de incentivo não reembolsável, limitando-se o incentivo a 7.500€ por projeto. 
Taxa base máxima de incentivo é de 75% das despesas elegíveis.

P2

P2.1 

É um promotor de projetos estabelecido na UE à procura de investidores em todo o mundo?
Registe o seu projeto no Portal Europeu de Projetos de Investimento (PEPI) e estenda a sua visibilidade a uma vasta 

rede de investidores internacionais. Comece já hoje apresentando o seu projeto aqui. V I D E O

 Indústria 4.0 não é uma corrente ou uma moda, mas sim uma evolução dos sistemas produtivos industriais 
que garante benefícios como a redução de custos, de energia, o aumento da segurança e da qualidade, e a 
melhoria da eficiência dos processos.

O Vale Indústria 4.0 tem como objetivo promover a 
definição de uma estratégia tecnológica própria, com 
vista à melhoria da competitividade da empresa, 
alinhada com os princípios da Indústria 4.0.

Pretende-se com esta medida a transformação digital 
através da adoção de tecnologias que permitam 
mudanças disruptivas nos modelos de negócio de PME 
(aquisição de serviços de consultoria com vista à 
identificação de uma estratégia conducente à adoção 
de tecnologias e processos associados à Indústria 4.0., 
nomeadamente nas áreas de desenho e 
implementação de estratégias aplicadas a canais 
digitais para gestão de mercados, canais, produtos ou 
segmentos de cliente; desenho, implementação, 
otimização de plataformas de Web Content 
Management (WCM), Campaign Management, 
Customer Relationship Management e E-Commerce, 
etc. ).

Estes vales têm o valor unitário de 7500 euros e 
deverão apoiar mais de 1500 empresas, 
representando um investimento público de 12 milhões 
de euros.

https://www.facebook.com/RepresentacaoComissaoEuropeia/videos/10155459620829280/
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/pt/index.html
http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/20170811_AAC_19_SI_2017_Vale_Industria.pdf
http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/20170809_AAC_19_SI_2017_Ficha_Aviso.pdf
https://www.facebook.com/figueira.investe/


P3

P3.1.  AVISO_06/SI/2017 

Sistema de Incentivos - INOVAÇÃO PRODUTIVA

'Regime Contratual de Investimento (RCI)' 

 Apresentação de candidaturas até 31 DEZ  2017. 

   Este aviso destina-se a selecionar projetos de interesse especial e projetos de interesse estratégico 
que contribuam para o aumento do investimento produtivo em atividades inovadoras, promovendo o 
incremento da produção transacionável e internacionalizável e a alteração do perfil produtivo do tecido 
económico, bem como o reforço do potencial exportador e a criação líquida de emprego, designadamente por via 
da dinamização de redes de fornecedores nacionais e da capacitação empresarial das PME para o desenvolvimento 
de bens e serviços, através do investimento empresarial em atividades inovadoras e qualificadas que contribuam para 
sua progressão na cadeia de valor.   

São suscetíveis de apoio os projetos em atividades inovadoras que se proponham desenvolver um investimento inicial relacionados 
com as seguintes tipologias:

• A criação de um novo estabelecimento;
• O aumento da capacidade de um estabelecimento já existente;
• A diversificação da produção de um estabelecimento para produtos não produzidos anteriormente no estabelecimento;
• A alteração fundamental do processo global de produção de um estabelecimento existente.

P4

P4.1.  AVISO_17/SI/2017 

Sistema de Incentivos - COMPETITIVIDADE & INTERNACIONALIZAÇÃO

'Vale Oportunidades de Internacionalização' 

 Apresentação de candidaturas até 15 de setembro  2017. 

  O objetivo deste Aviso de concurso consiste em apoiar o desenvolvimento e aplicação de novos 
modelos empresariais para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização através de projetos 
simplificados de internacionalização que visem a promoção de diagnósticos comerciais, a identificação de 
oportunidades de internacionalização, ao nível de produtos /serviços e mercados associados, e das estratégias 
de marketing adequadas, designadamente permitindo uma evolução na cadeia de valor, incluindo a assistência 
técnica que permita a implementação imediata de decisões de marketing e atividades de prospeção inicial de 
mercados externos.

     São suscetíveis de apoio, durante um período de 12 meses, os projetos individuais que visem a 
aquisição de serviços de consultoria na área da promoção de diagnósticos de oportunidades de 
internacionalização, bem como na assistência técnica para a implementação de recomendações de curto prazo.

     Os apoios a conceder revestem a forma de incentivo não reembolsável, limitando-se o incentivo 
a 10.000€ por projeto (5.000€ para a componente de diagnóstico de oportunidades e 5.000€ para a 
componente de assistência técnica para implementação das recomendações a curto prazo). Taxa base máxima de 
incentivo é de 75%.

FICHA DE PROJECTO

..num mundo cada vez mais globalizado, as PME precisam de reduzir a sua dependência dos mercados domésticos!

 AVISO_15/SI/2017 'PROJECTOS CONJUNTOS _ Formação-Ação' 

 Apresentação de candidaturas até 2 de Outubro de 2017 GUIA DE APOIO

São suscetíveis de apoio os projetos de formação organizados com recurso à metodologia de formação-ação, na 
modalidade de candidaturas de projetos conjuntos. São elegíveis os projetos de formação-ação apresentados apenas 
por uma entidade promotora.

Os objetivos específicos deste aviso prendem-se com 11 áreas temáticas:

P3.2 

 Gestão Agrícola;  
 Eficiência energética; 

 Uso eficiente da água; 
 Marca – Marketing; 

•  Certificação da Gestão Florestal Sustentável;
 Segurança e higiene no trabalho agrícola;

•  Jovens agricultores em processo de instalação;

 Uso eficiente da água; 
 Mecanização agrícola; 

•  Agricultura biológica;
 Produção e proteção integradas;

• L iteracia financeira.

• • • 
• • 

• 

• 

• 

http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_06-SI-2017
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_17-SI-2017
http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/20170623_Aviso_17SI2017_Vale_Internacionalizacao_FichaProjeto.pdf
http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/20170622_AAC_15_SI_2017_FA-CAP_CECI.PDF
http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/20170630-Guia_formulario_FSE_FA_V1.4_CAP-vrsFinal.pdf


P 5.1. 'Projectos Projetos de Formação em Processos de Inovação'      AVISO_18/SI/2017 

Apresentação de candidaturas até 29 de dezembro 2017  . 

Este Aviso enquadra-se no Programa Nacional de Reformas.

  O objetivo específico deste Aviso consiste em conceder apoios financeiros a projetos de formação exclusivamente 
associados a investimentos, enquadrados nos instrumentos financiados no Objetivo Temático (OT) 1 (Reforço da investigação, do 
desenvolvimento tecnológico e da inovação) e OT 3 (Reforço da competitividade das pequenas e médias empresas), ou por outros 
instrumentos de apoio concedidos para as mesmas finalidades através de verbas nacionais.

    A Prioridade de Investimento (PI) 8.5 que mobiliza os apoios do Fundo Social Europeu no domínio da Competitividade e 
Internacionalização, tem como objetivo específico intensificar a formação dos empresários e gestores para a reorganização e melhoria das 
capacidades de gestão, assim como dos trabalhadores das empresas, apoiada em temáticas associadas à inovação e mudança, através do:

→Aumento da qualificação específica dos trabalhadores em domínios relevantes para a estratégia de inovação e
internacionalização das empresas;

→Aumento das capacidades de gestão das empresas para encetar processos de mudança e inovação.

São suscetíveis de apoio os projetos de formação, na modalidade de candidatura individual, associados a projetos de investimentos, 
enquadrados nas seguintes tipologias:

a) Inovação Empresarial e Empreendedorismo, conforme previsto no n.º 2 do artigo 19.º do RECI;
b) Qualificação e Internacionalização das PME, conforme previsto no n.º 2 do artigo 40.º do RECI.

P5 Sistema de Incentivos - INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (SI I&DT)

P 5.2.  AVISO_14/SI/2017 'Núcleos de I & D em Copromoção  ' 
     Apresentação de candidaturas até 29 de setembro 2017 

    Este aviso destina-se a estimular o investimento empresarial em matéria de I&D, onde estão previstos 
apoios à criação e dinamização de “Núcleos de I&D em Copromoção”, envolvendo recursos humanos qualificados, 
originários de vários copromotores, nomeadamente empresas e entidades não empresariais do Sistema de I&I, que 
se associam segundo a forma de consórcio liderado por uma PME, alinhados com os domínios prioritários da 
Estratégia de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente (RIS3), para executarem um conjunto de 
atividades que promovam o reforço das competências internas da(s) empresa(s) na área do I&D, com vista à 
transferência de tecnologia e partilha de conhecimento.

* 

* 

* * 

** *

http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_18-SI-2017
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_14-SI-2017
http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/20170605_AAC_14_SI_2017_NucleosCoPromocao_ReferencialMerito.pdf
http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/20170605_GF_AAC_14_SI_2017_Nucleos-Coprom.pdf
http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/20170605_Ref_Cont_Consorcio_AAC_14_SI_2017_NucleosCoProm.docx
http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/20170605_Anexo_Tecnico_2017-SI-14.docx


P1 Processo de Acreditação de Entidades para Prestação de Serviços

 AVISO_26/SI/2016 P 5.4. 'Projectos em CoPromoção'
Candidaturas abertas até 31 de dezembro 2017. 

estabelecer a ligação entre pequenas, médias e grandes empresas e estas e o Sistema Científico e Tecnológico
(“entrepreneurial discovery process”);
(ii) proceder à análise das cadeias de valor nacionais e internacionais nas áreas em que a região é forte (ou pode
vir a ser) e nas quais pode posicionar-se de forma diferenciada e com vantagens comparativas;
(iii) ensaiar um modelo de ‘governação coletiva’, de iniciativa da administração pública, cujo papel é ajudar a criar
capital criativo e social no âmbito da comunidade, mas que tem que envolver alguns dos principais parceiros
no grupo mais restrito de coordenação, desempenhando eles algumas tarefas de responsabilidade como
forma de garantir que a estratégia é apropriada por aqueles que irão desenvolver as iniciativas que
permitirão concretizá-la;
(iv) assegurar a combinação de políticas, ou seja, a conjugação dos instrumentos disponíveis numa determinada
região – apoios no âmbito dos programas europeus, empréstimos e outros apoios –, esperando que isso se
revele eficaz para atingir as metas desejadas e definir os instrumentos de forma articulada com a conceção
dos Programas Operacionais 2014-2020, garantindo que a concretização da estratégia não se torna um
exercício demasiado difícil ou até impossível.
A metodologia proposta pela Comissão Europeia para as RIS3 no território europeu prevê seis passos: (i) análise do
contexto regional e do potencial de inovação; (ii) definição de um modelo de governação assente na participação e
liderança colaborativa; (iii) elaboração de uma visão global, partilhada, para o futuro da região; (iv) identificação
das prioridades; (v) definição do policy mix (combinação de instrumentos e políticas) e do plano de ação;
(vi) integração de mecanismos de monitorização e avaliação.

P5 Sistema de Incentivos - INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (SI I&DT)

P 5.3.  AVISO_25/SI/2016 'Projetos de I & D Individuais' 
    Apresentação de candidaturas até 31 de dezembro 2017. 

   Com o objetivo de aumentar o investimento empresarial em I&I, são apoiados projetos individuais de I&D do 
Regime Contratual de Investimento (RCI), alinhados com os domínios prioritários da Estratégia de 
Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente (RIS3), através da realização de atividades de 
investigação industrial e desenvolvimento experimental.

São suscetíveis de apoio os projetos de interesse especial e de interesse estratégico de I&D – Projetos 
individuais, promovidos por uma empresa, enquadrados na tipologia de investimento, investigação e desenvolvimento 
tecnológico.

  Para estimular o investimento empresarial I&I, a Prioridade de Investimento (PI 1.2. prevê o apoio 
a projetos através do Regime Contratual de Investimento (RCI, de empresas em co-promoção com outras empresas 
ou restantes entidades do Sistema de I&I, alinhados com os domínios prioritários da Estratégia de 
Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente (RIS3, que, designadamente através da 
realização de atividades de investigação industrial e desenvolvimento experimental, visem o reforço da sua 
competitividade e inserção internacional.

   São suscetíveis de apoio os projetos de interesse especial e de interesse estratégico de I&D – Projetos em co-
promoção, inseridos no Regime Contratual de Investimento, de acordo com o disposto nas alíneas a) e b) do nº 1 do artigo 
62º do RECI, realizados em parceria entre empresas ou entre estas e entidades não empresariais do sistema de I&I, liderados 
por uma empresa, enquadrados na tipologia de investimento investigação e desenvolvimento tecnológico.

P6 Sistema de Apoio - ACÇÕES COLETIVAS 

P6.1.  AVISO_4/SIAC/2017 'Internacionalização' 
    Apresentação de candidaturas té 13 de Novembro 2017. 

Este aviso prevê o apoio a projetos que desenvolvam ou reforcem estratégias coletivas de internacionalização, preferencialmente, 
direcionadas a PME, ao qual são suscetíveis de apoio os projetos que visem as seguintes tipologias:

a) Prospeção, conhecimento e acesso a novos mercados;
b) Processos colaborativos de internacionalização, da partilha de conhecimento e capacitação para a internacionalização;
c) Promoção internacional integrada da oferta nacional de bens e serviços.

As candidaturas podem assumir a modalidade de “projeto individual”, apresentado e realizado por um só beneficiário, ou a 
modalidade de “projeto em copromoção”, apresentado e realizado por dois ou mais beneficiários.

http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/20161209_AAC_26_2016_CoPromocao_RCI.pdf
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_25-SI-2016
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_04-SIAC-2017


 OPERAÇÃO 5.1.1
P 7.1.

P7 Sistema de Incentivos - Desenvolvimento Rural  - PDR 2020

 Criação de Agrupamentos e Organizações de Produtores
 (2ºanúncio)

  Aberta até 27 de Setembro  de 2017 - Esta operação tem como objetivo conceder apoio aos 
Agrupamentos (AP) ou às Organizações de Produtores (OP) abrangidos pela definição de PME e oficialmente 
reconhecidos, com base num Plano de Ação, com um caráter temporário correspondente ao período de arranque do 
AP/OP.

O apoio anual, de base forfetária, para determinadas tipologias de investimento prevê-se a utilização de 
custos simplificados, nomeadamente na forma de taxas fixas.

Para efeitos de orçamento do plano de ação não serão considerados elegíveis investimentos tangíveis, com 
excepção de equipamentos relacionados com controlo de qualidade, classificação dos produtos e processos de 
acreditação ou certificação, bem como equipamentos e software informático.

Os custos operacionais associados à execução global do plano de ação estão limitados até 5% do valor total 
do orçamento.

Os custos de preparação do Plano de Ação (incluindo os estudos e custos de desenvolvimento deste plano) 
estão limitados até 3% do valor total do orçamento.

Os custos com a demonstração e divulgação de resultados estão limitados até 3% do valor total do 
orçamento.

O apoio é concedido anualmente, de forma degressiva, durante os primeiros 5 anos após o reconhecimento 
enquanto organização de produtores ou 3 anos enquanto agrupamento de produtores, numa base forfetária de 10% 
do valor da produção comercializada (VPC), até ao máximo de 60% do orçamento estabelecido para o plano de 
ação e até ao limite de 100.000 euros por ano.

Consulte aqui o plano previsional de abertura de candidaturas PDR _ 2017

 OPERAÇÃO 2.1.1.
P 7.2.  Ações de Formação 

 (3ºanúncio)

   Aberta até 28 de Setembro de 2017, esta operação tem como objetivo a promoção de ações de 
formação distinguidas em dois grupos:

a) Formação base - Entidades do setor público ou privado, reconhecidas como entidades formadoras:

• Jovens agricultores em instalação com projeto de instalação aprovado no PDR 2020;

• Jovens agricultores com projeto de instalação aprovado ao abrigo do
Programa de Desenvolvimento Rural do Continente 2007 -2013 (PRODER), com projetos de
investimento aprovados a partir de 1 de janeiro de 2013.

b) Formação específica - Entidades do setor público ou privado:

• Quadros técnicos que intervêm no setor agrícola, agroalimentar ou florestal, nas
atividades de apoio técnico;

• Ativos de explorações agrícolas ou florestais e de empresas agroalimentares com atividades
na produção de produtos enumerados na lista constante do anexo I do TFUE, e de entidades
gestoras de zonas de intervenção florestal.

São atribuídos incentivos não reembolsáveis até 100% do montante correspondente à despesa total elegível.

http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-2-Competitividade-e-Organizacao-da-Producao/Medida-3-Valorizacao-da-Producao-Agricola/Acao-3.1-Jovens-Agricultores/Operacao-3.1.1-Jovens-Agricultores
http://www.pdr-2020.pt/site/content/download/1417/13489/version/10/file/Plano+de+aberturas+concursos+PDR2020+-+2017_28_06_2017.pdf
http://www.pdr-2020.pt/site/content/download/1417/13489/version/10/file/Plano+de+aberturas+concursos+PDR2020+-+2017_28_06_2017.pdf
http://www.pdr-2020.pt/site/Candidaturas


P8     Sistema de Incentivos - Programa Operacional MAR 2020

P 8.1. Portaria 61/2016

O objectivo é promover uma pesca ambientalmente sustentável, eficiente em termos de recursos, 
inovadora, competitiva e baseada no conhecimento. 

Podem apresentar candidaturas à presente medida:
• Proprietários de navios de pesca registados na frota de Portugal continental;

• Pescadores;

• Organizações de pescadores.

'Investimentos a Bordo no domínio da EFICIÊNCIA ENERGÉTICA'

Apresentação de Candidaturas em Contínuo

Consulte aqui o plano de avisos do Programa Operacional

Leia tb:     'Estratégia Nacional para o MAR 2013-2020'

Assista aqui ao video do lançamento do Programa 2020

'Promoção da Comercialização e da Transformação dos 
 produtos da Pesca e Aquicultura' 

P 8.3.

Portaria 58/2016

São suscetíveis de apoio (CANDIDATURAS EM CONTÍNUO) as operações relativas a medidas de comercialização dos 
produtos da pesca e da aquicultura que visem:

• Encontrar novos mercados e melhorar as condições de colocação no mercado dos produtos provenientes da pesca e da
aquicultura;

• Promover a qualidade e o valor acrescentado dos produtos;

• Realizar estudos de mercado e estudos sobre a dependência da União Europeia em matéria de importações;

• Contribuir para a rastreabilidade dos produtos da pesca ou da aquicultura, incluindo a possibilidade de
desenvolvimento de um rótulo ecológico ao nível da União;

• Realizar campanhas regionais, nacionais ou transnacionais de comunicação e promoção, a fim de sensibilizar o público para
os produtos da pesca e da aquicultura sustentáveis

MEDIDA 2 _Desenvolvimento de novos mercados, promoção e comercialização 

'Apoio ao Arranque da Atividade de Jovens Pescadores     '  
Portaria 60/2016

   Podem apresentar candidaturas (CANDIDATURAS EM CONTÍNUO), jovens pescadores com idade inferior 
a 40 anos ; sejam titulares de uma cédula marítima válida; exerçam a profissão de pescador há pelo menos 
cinco anos ou sejam detentores de formação equivalente e nunca tenham sido proprietários ou comproprietários 
de uma embarcação de pesca.   FORMULÁRIO

São suscetíveis de apoio as operações relativas à aquisição de embarcações de pesca por jovens pescadores. Apenas 
são elegíveis as despesas relativas à aquisição da embarcação de pesca objeto da candidatura com 
os respetivos equipamentos e artes de pesca.

P 8.2.

https://issuu.com/figueirainveste/docs/enm?e=23637678/37174309&fbPageId=768898789882468
http://www.mar2020.pt/wp-content/uploads/2016/10/Portaria_61_2016.pdf
http://www.mar2020.pt/wp-content/themes/promar2020/ficheiros/video/MAR2020_hd_v3.mp4
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Legislacao/RegEsp2020/Portaria60_2016.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/avisos/MAR2020-Plano-de-abertura-de-candidaturas.pdf
http://www.mar2020.pt/wp-content/uploads/2016/11/Portaria-58-2016.pdf


P8     Sistema de Incentivos - Programa Operacional MAR 2020

'Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura nos 
Domínios da Inovação, e dos Investimento Produtivos ' 

P 8.5.

AVISO  15/2017 

Com candidaturas abertas até 19 de outubro de 2017, este novo apoio pretende, no âmbito da inovação e dos 
serviços de gestão, de substituição e de aconselhamento, potenciar, ao nível das empresas aquícolas, o 
desenvolvimento tecnológico, a inovação, a redução do impacte da atividade no ambiente e a transferência 
de conhecimentos tendo em vista melhorar as respetivas competências, desempenho e competitividade.

São suscetíveis de apoio as operações destinadas à aquisição de conhecimentos técnicos, científicos ou 
organizacionais que visem o desenvolvimento sustentável da aquicultura, nomeadamente nos seguintes domínios: 

a) Redução do impacte da atividade no ambiente; b) Redução da dependência do consumo de farinha e óleo
de peixe; c) Melhoria do bem -estar animal ou novos métodos de produção sustentáveis; d) Promoção de uma
utilização sustentável dos recursos; e) Criação ou introdução no mercado de novas espécies aquícolas com um bom
potencial de mercado; f) Introdução de produtos novos ou substancialmente melhorados; g) Introdução de
processos novos ou melhorados; h) Criação de sistemas de gestão e organização novos ou melhorados; i)
Realização de estudos de viabilidade técnica ou económica de produtos ou processos inovadores.

'Apoio no Domínio da Transformação dos Produtos da Pesca e da Aquicultura  '  

Com candidaturas abertas até 19 de outubro de 2017, o presente aviso pretende reforçar a competitividade 
das empresas integradas no sector da transformação dos produtos da pesca e da aquicultura, 
nomeadamente promovendo a eficiência energética, fomentando a inovação e potenciando a valorização 
dos produtos e a melhoria dos processos produtivos.

São suscetíveis de apoio as operações relativas a investimentos no domínio da transformação que 
visem: 

a) Contribuir para a poupança de energia ou a redução do impacto no ambiente, incluindo o
tratamento dos resíduos;

b) Melhorar a segurança, a higiene, a saúde e as condições de trabalho;
c) Apoiar a transformação de capturas de peixe comercial que não possa ser destinado ao

consumo humano; 
d) A transformação de subprodutos resultantes das principais atividades de transformação;
e) A transformação de produtos da aquicultura biológica em aplicação dos artigos 6.º e 7.º do

Regulamento (CE) n.º 834/2007 do Conselho, de 28 de junho de 2007; 
f) Dar origem a produtos novos ou melhorados, a processos novos ou melhorados, ou a sistemas de

gestão e organização novos ou melhorados.
* A taxa de apoio público às operações apresentadas ao abrigo do presente regime é de 50 % das despesas elegíveis da operação.

P 8.4.

AVISO 14/2017

http://www.mar2020.pt/wp-content/uploads/2016/11/Aviso_14.pdf
http://www.mar2020.pt/wp-content/uploads/2016/11/Aviso-15.pdf


P9     Sistema de Incentivos - DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA DO MAR

'Novos Empreendedores do Mar '  

Com candidaturas abertas até 13 de Novembro de 2017, este anúncio tem como objetivo estimular a emergência 
de uma nova geração de empreendedores do mar criadora de oportunidades inovadoras de negócio, rentáveis e 
sustentáveis, cuja diferenciação deverá assentar no seguinte triplo pilar de sustentabilidade: económico (gerar níveis de 
rentabilidade atrativos); ambiental (minimizar o impacto ambiental da cadeia de valor); social (criar novos postos de trabalho e 
promover a justiça e inclusão social).

São suscetíveis de apoios pelo Fundo as operações enquadráveis na tipologia do “Desenvolvimento da economia do 
mar”, designadamente:

a) Criação de start-ups tecnológicas da nova economia do mar;
b) Criação ou dinamização de atividades económicas ligadas ao mar, designadamente no âmbito da

formação, da facilitação do acesso a PME a financiamento, da investigação, desenvolvimento e inovação;
c) Promoção das energias renováveis.

São privilegiadas as candidaturas apresentadas em consórcio, preferencialmente envolvendo entidades empresariais. Dar-se-á 
igualmente preferência a candidaturas de start-ups com serviços e/ou produtos, em de escala de maturidade tecnológicas 
próximas da comercialização.

P 9.1.
EDITAL_1/2017

'Energias Renováveis Oceânicas:
 Liderar a Investigação na Energia das Ondas '  

Com candidaturas abertas até 13 de Novembro de 2017, este anúncio destina-se ao financiamento de projetos 
de investigação científica e tecnológica na área da energia das ondas (de acordo com o previsto na alínea-b do 
artigo 17º da Portaria n.º 344/2016), designadamente: 

i) Exploração de novas linhas de investigação científica e tecnológica aplicadas às prioridades das políticas
públicas para o mar;

ii) Desenvolvimento tecnológico para a economia do mar;
iii) Transferência de conhecimento na área das políticas públicas e economia do mar;
iv) Investigação aplicada, em parceria com a indústria;
v) Atualização nas áreas da investigação e do desenvolvimento tecnológico para a economia do mar.

Podem beneficiar de apoios pelo Fundo: • Instituições do ensino superior, seus institutos e unidades de I&D; 
• Instituições privadas com e sem fins lucrativos; • Laboratórios do Estado ou internacionais;

São privilegiadas as candidaturas apresentadas em consórcio, preferencialmente envolvendo entidades empresariais. Dar-se-á igualmente 
preferência a candidaturas de start-ups com serviços e/ou produtos, em qualquer grau de escala de maturidade tecnológica.

P 9.2.

O Fundo Azul (Fundo), criado pelo Decreto-Lei n.º 16/2016,
de 9 de março, tem por missão financiar parte significativa do conjunto diversificado das várias atividades económicas 
que compõem a economia do mar. São suscetíveis de apoio as operações que visem os objetivos estabelecidos para o 
Fundo Azul e enquadráveis numa das seguintes tipologias: 

> Desenvolvimento da economia do mar  > Investigação científica e tecnológica do mar
> Monitorização e proteção do ambiente marinho > Segurança marítima

EDITAL_2/2017

https://docs.wixstatic.com/ugd/eb00d2_1e689fd17eb448139c6a035b04af9b0f.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/eb00d2_37ec8e623b524dc9b05b3df0f1fd2a70.pdf
https://www.facebook.com/figueira.investe/photos/a.963255307113481.1073741829.768898789882468/1208396139266062/?type=3&theater


Protocolo
'LINHA DE APOIO 
À QUALIFICAÇÃO DA OFERTA 2016' 

    Este é um instrumento de crédito que visa proporcionar às empresas do setor do turismo melhores condições no 
acesso ao financiamento.   De acordo com os critérios fixados no protocolo, que vigora até 31 de dezembro de 2017, vai ser 
privilegiado o investimento em projetos distintivos e inovadores, assim como na requalificação de empreendimentos turísticos.

O desenvolvimento de projetos de empreendedorismo na área da animação turística, bem como de projetos na área da 
restauração de interesse para o turismo, estão também entre os eixos de investimento contemplados. Esta linha de 
crédito privilegia os projetos que, pelas suas caraterísticas, contribuam para a dinamização turística dos centros urbanos, privilegiem a fruição 
do nosso património cultural edificado e a reabilitação urbana, se traduzam em novos negócios turísticos, nomeadamente na 
área da animação turística, sejam energética e ambientalmente sustentáveis, e contribuam para a permanência média do 
turista e para a redução da sazonalidade.

O montante máximo do financiamento concedido poderá chegar aos 75% do valor do investimento elegível.

P
 10.2.

P10    Sistema de Incentivos - PROGRAMA OPERACIONAL TURISMO 2020

TUDO PARA TODOS
'LINHA DE APOIO AO TURISMO ACESSÍVEL'
 Candidaturas abertas até 31 de dezembro de 2017

Está aberta a linha de apoio ao financiamento de projetos de empresas (empreendimentos turísticos, restaurantes, 
animação turística, agências de viagem) e de entidades públicas (municípios, entidades regionais de turismo, gestores 
de museus e monumentos) para adaptações físicas e de serviço, de modo a tornarem a oferta turística acessível a 
todos.  O apoio financeiro é de 90% do investimento até ao limite de 200 mil euros por projeto. 

Consulte a Ficha Informativa da Linha de Apoio ao Turismo Acessível.

Nota: Como aceder aos Formulários de Candidatura Linhas de Apoio: 
1. Aceder a SGPI - Sistema de Gestão de Projetos de Investimento.
2. Selecionar Nova Candidatura.
3. Selecionar Valorizar - Programa de Apoio à Valorização e Qualificação do Destino.
4. Selecionar a Linha de Apoio pretendida.

P
 10.1.

O programa +Património +Turismo, pretende estimular o aparecimento de Startups e de 
novos negócios, nomeadamente de base local ou regional, associados ao turismo e à 
valorização do património cultural e natural do país.

Principais objetivos:

• Contribuir para o desenvolvimento de atividades turísticas associadas à valorização do património cultural e
natural do País;

• Dinamizar a criação de projetos que visem a fruição turística do património cultural e natural do País.
Promover a requalificação de empreendimentos turísticos existentes, incluindo a ampliação dos mesmos, tendo em
vista

• posicioná-los em segmentos de maior valor acrescentado.

P
 10.3. Call '+ Património + Turismo' Dinamização 

Turística
CANDIDATE-SE!

#  ESTRATÉGIA TURISMO 2027

"Nos próximos anos queremos continuar ao 
lado das empresas e das organizações, 
tornando ágil e proactivo o relacionamento 
da administração pública com as empresas 
do turismo, bem como reforçar e aproximar 
o Turismo de Portugal das empresas no
investimento, na capacitação, nos
mercados, no conhecimento."

Luís Araújo, Presidente do Turismo de Portugal, I.P.

http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/newsletter/2016/Pages/LinhadeApoioaQualificacaodaOferta2016.aspx
http://www.turismodeportugal.pt/Portugu�s/turismodeportugal/all-for-all/Pages/linha-apoio-turismo-acessivel.aspx
http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/Pages/Servicos_SGPI.aspx
http://turismo.portugalventures.pt/
http://bit.ly/2w9iZwR
https://www.facebook.com/figueira.investe/photos/a.809415742497439.1073741828.768898789882468/1215212605251082/?type=3&theater


P11     Sistema de Incentivos - EMPREENDEDORISMO & EMPREGO

O SI2E pretende contribuir para os objetivos das políticas públicas relacionadas, com o Programa Nacional para a 
Coesão Territorial, estimulando o surgimento de iniciativas empresariais e a criação de emprego em territórios de 
baixa densidade e por essa via promove o desenvolvimento e a coesão económica e social do país, mas também 
com as políticas ativas de emprego desenvolvidas.

Beneficiários: 

Micro ou pequenas empresas legalmente constituídas Âmbito Setorial: Este apoio é destinado ao 
financiamento de micro e pequenas empresas em qualquer setor de atividade (com exceção de pescas, aquicultura, 
produção agrícola primária, florestas, financeiras, seguros, defesa, lotarias e outros jogos de apostas).

Tipologia das Operações:

O apoio financeiro deve ser usado para a 
criação de micro e pequenas empresas, para a sua
expansão ou modernização. Dentro destes objetivos,
são consideradas como despesas elegíveis os investi-
mentos em máquinas e equipamentos, informática, 
marcas, planos de marketing, participação em feiras
e obras de remodelação. 

Incentivos:

- Investimento físico, na componente FEDER - incentivo não reembolsável;
- Investimento em criação de emprego, na componente FSE.

P
 11.1. SI2E_2ªfase AVISO:  CENTRO-M7-2017 | 08/09/10

 'StartUP Voucher '  P
11.2.

IAPMEI - www.iapmei.pt

Este Voucher pretende dinamizar o desenvolvimento de 
projectos empresariais que se encontrem em fase de 
ideia, promovidos por jovens com idade entre os 18 e 
os 35 anos, através de diversos instrumentos de apoio 
disponibilizados ao longo de um período de até 12 
meses de preparação do projeto empresarial.    

> REGULAMENTO
> FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

 'WORHSHOP_ Incubadora de Empresas da  Figueira da Foz'  P
11.3.

No âmbito do projeto Apreender, a Incubadora de 
Empresas da Figueira da Foz em co promoção com o 
CEC/ CCIC – Conselho Empresarial do Centro, irá 
promover a segunda edição do Workshop - ” Crie o 
seu negócio em 5 passos", constituído por 5 sessões 
que se irão realizar nos próximos dias 9, 10 11 e 16, 
17 de Outubro, das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 
17h00, nas instalações da IEFF 

A participação é gratuita mas a inscrição é obrigatória. 
Inscrições através www.apreender.pt ou através do email: 
geral@ieff.pt

+ INFO*

9-Atitude Empreendedora _ 10-Da ideia ao
Negócio _ 11-Materialização do Negócio
16-Investimento e Fontes de Financiamento

17-O Plano de Negócios

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos?limit=10
https://www.iapmei.pt/Paginas/Regulamento-(1).aspx
https://webapps.iapmei.pt/Consola/Login.aspx?ReturnUrl=%2fStartupVoucher%2f
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Empreendedorismo/Startup-Voucher.aspx
http://www.apreender.pt/pt/eventos/16-crie-o-seu-negocio-em-5-passos/77-crie-o-seu-negocio-em-5-passos-figueira-da-foz
http://www.apreender.pt/pt/eventos/16-crie-o-seu-negocio-em-5-passos/77-crie-o-seu-negocio-em-5-passos-figueira-da-foz
https://www.facebook.com/figueira.investe/photos/a.809415742497439.1073741828.768898789882468/1204106943028315/?type=3&theater


P
12.1.

SME Instrument 01-2016-2017
'Open Disruptive Innovation Scheme'  Tecnologias de Informação

Candidaturas abertas até 8 de novembro de 2017

O desafio é proporcionar apoio a um grande conjunto de Startups inovadoras de alto risco e PMEs no setor das 
TIC. O foco será feito nas empresas que proponham conceitos de TIC disruptivos, produtos e serviços que 
apliquem um conjunto novo de regras, valores e modelos que, em última análise, criem novos mercados (ex., ao 
combater o consumo) ou perturbem os mercados existentes.

Objetivos:

1. Promoção de ideias disruptivas e inovadoras;
2. Apoio ao protótipo, validação e demonstração em condições reais;
3. Ajuda para uma implantação mais ampla ou para a absorção no mercado.

P12     Sistema de Incentivos Comunitários -  INVESTIGAÇÃO & INOVAÇÃO

O Horizonte 2020 – Programa-Quadro Comunitário de Investigação & Inovação, com um
orçamento global superior a 77 mil milhões de euros para o período 2014-2020, é o maior 
instrumento da Comunidade Europeia especificamente orientado para o apoio à investigação, 
através do cofinanciamento de projetos de investigação, inovação e demonstração. 

+ INFO

P13     Sistema de Incentivos Comunitários - COMPETITIVIDADE 

P
 13.1. COSME 'Redes Europeias de Incubação - FASHIONTECH' + INFO*

Candidaturas abertas até 19 de outubro de 2017 para redes europeias de incubação ao 
desenvolvimento de projetos na área da FashionTech (cruzamento entre moda e tecnologia), 
dedicados a produtos e materiais, design e produção, retalho e marketing..

P
 13.2. COSME 'Redes Europeias de Incubação - TURISMO' + INFO*

Candidaturas abertas até 19 de outubro de 2017 para redes europeias de incubação ao 
desenvolvimento de projetos dedicados ao setor do turismo, focados em processos de inovação em 
interfaces comuns de comunicação, para toda a cadeia de valor ou segmentos como o da acomodação, 
para setores específicos, ou para mercados específicos. 

O Programa COSME complementa outros programas da União Europeia procurando estabelecer sinergias com 
o Programa Horizonte 2020 e os Fundos Estruturais, destacando-se o Portugal 2020.  O IAPMEI é o Delegado 
Nacional no Comité COSME e assiste a Comissão relativamente a este Programa, cuja gestão foi atribuída à EASME 
–Agência Executiva para as PME.

*Get support >> For any questions related to the scope of the call,  please contact: EASME-COSME-Incubation-Networks-2017@ec.europa.eu

http://ani.pt/horizonte-2020-financiamento-para-empresas-inovadoras-2/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-2017-3-04-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-2017-3-04-2.html


P14 L E G I S L A Ç Ã O       

ENERGIA
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 ALIMENTAÇÃO
VETERINÁRIA
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do

A M B I E N T ECONDIÇÕES 
DE TRABALHO

I N S T I T U T O
P O R T U G U Ê S D A

QUALIDADE

INFARMEDCMFF

Portaria n.º 319/2016, Estabelece os critérios e a metodologia para o reconhecimento de verificador qualificado da 
prevenção e controlo integrados da poluição.

+ informação: https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107617764/details/maximized

Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE)

Guia Eletrónica de Acompanhamento de Resíduos (e-GAR)

Portaria n.º 145/2017   As e-GAR entraram em funcionamento a partir de 26-05-2017. 

A Portaria prevê um período transitório e de adaptação extenso, até 31-12-2017. Durante esse período transitório e de 
adaptação a utilização das e-GAR será voluntária: continuarão a poder ser utilizados os modelos n.º INCM 1428 e n.º 1429, 
bem como as guias RCD.

A partir de 2018, apenas as guias de acompanhamento de resíduos emitidas no SILIAMB (e-GAR) serão válidas para transporte.

+ informação:  http://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=1414

Lei n.º 84/2017 , Incremento das obrigações de planeamento e programação de medidas de intervenção em situações de 
emergência radiológica ou de acidentes nucleares (primeira alteração aos Decretos-Leis n.º 36/95, de 14 de fevereiro, e 
174/2002, de 25 de julho).

+ informação:  https://dre.pt/application/conteudo/108021179

Situações de Emergência Radiológica ou de Acidentes Nucleares 

Regulamento para o Reconhecimento do Interesse do Investimento para o Concelho e
Atribuição de Benefícios Fiscais + INFO

O Regulamento estabelece as condições e 
regras para atribuição de benefícios fiscais em 
sede de IMT – Imposto Municipal sobre 
Transmissões Onerosas de Imóveis e de IMI – 
Imposto Municipal sobre Imóveis, prevendo isenções e 
reduções em função dos valores dos investimentos e 
da capacidade de criação de novos postos de 
trabalho.

Portaria n.º 245/2017, Estabelece os critérios para a atribuição do Fim do Estatuto de Resíduo (FER) ao plástico 
recuperado.
+ informação: https://dre.pt/application/file/a/107793113

Gestão de resíduos - Estatuto de resíduo

Portaria n.º 245/2017, De A a G - é a escala da etiqueta energética simplificada que vai passar a acompanhar os 
produtos relacionados com a energia vendidos na União Europeia, assim como uma ficha de informação de produto. O 
regulamento que estabelece a simplificação da etiqueta foi publicado em Jornal Oficial a 27 de Julho, revogando, assim, 
a Directiva 2010/30/UE. + informação: https://goo.gl/9deQkd

Gestão de resíduos - Nova etiqueta energética já é lei

Lei n.º 74/2017 , Primeira alteração à lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo.

Politica Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo 

http://cm-figfoz.pt/index.php/noticias-2
http://www.drapc.min-agricultura.pt/drapc/servicos/licenciamento/licenciamento.htm
www.iapmei.pt
http://www.portalservicos.dgeg.pt/portal/inicio.aspx
www.ccdrc.pt/
www.ipq.pt/
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV
https://www.portaldocidadao.pt/web/autoridade-para-as-condicoes-do-trabalho/autoridade-para-as-condicoes-do-trabalho
www.infarmed.pt/
www.apambiente.pt
http://www.cm-figfoz.pt/images/municipio/camara_municipal/financas/2017/2017_reg_rec_interesse_investimento.pdf
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mailto: gai@cm-figfoz.pt
https://www.dropbox.com/s/dxht4opvrl7qgvp/SIR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tpdsjgkewklblfy/MAR.pdf?dl=0
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https://www.dropbox.com/s/1nq3tvz2hjvuswf/cosme.pdf?dl=0
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Nota Importante 


Este documento destina-se a apoiar o industrial, fornecendo-lhe um conjunto de informação 


resumida, sobre a aplicação do novo SIR e os procedimentos inerentes ao pedido de instalação 


ou ao pedido de alteração de atividade industrial para estabelecimentos do tipo 3, que são 


aqueles para os quais as Câmaras Municipais têm competências, como entidade coordenadora. 


A consulta deste documento não substitui nem dispensa a consulta da legislação em vigor (DL 


n.º 73/02015 e Portaria n.º 279/2015). 


Caso necessite, entre em contacto connosco, nós apoiamo-lo: 


Câmara Municipal da Figueira da Foz  


GAI – Gabinete de Apoio ao Investidor  


Telef: 233 403 338 


E-mail: gai@cm-figfoz.pt  


Enquadramento Legal 


O novo Sistema da Indústria Responsável (SIR), previsto no Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11 de 


maio, estabelece os procedimentos necessários ao acesso e exercício da atividade industrial, à 


instalação e exploração de Zonas Empresariais Responsáveis (ZER), bem como ao processo de 


acreditação de entidades no âmbito deste sistema. 


A criação do SIR visou a implementação de um novo quadro jurídico para o setor da indústria, 


capaz de atrair novos investimentos e gerar novos projetos para as empresas já estabelecidas, 


diminuindo o espaço temporal que medeia entre a oportunidade de mercado e a 


disponibilização efetiva do produto industrial.   


Com a aplicação do SIR materializou-se uma efetiva mudança de paradigma em matéria de 


licenciamento da atividade industrial, reduzindo-se as situações de controlo prévio, e 


reforçando-se os mecanismos de controlo a posteriori, apostando numa maior 


responsabilização dos industriais e entidades intervenientes no procedimento, seja por reforço 


da fiscalização, seja por via do regime sancionatório.  


Com a publicação da 1.º alteração ao SIR (DL n.º 73/2015), pretende-se agora a redução e 


eliminação de formalidades, simplificando a instalação e exploração dos estabelecimentos 


industriais e alargando o âmbito de aplicação do regime de mera comunicação prévia, já em 


vigor, a um número significativo de estabelecimentos industriais passando a sua atividade a ser 


autorizada por via da emissão de um título digital.  


Âmbito de Aplicação  


O Sistema da Indústria Responsável (SIR) aplica-se às atividades económicas correspondentes 


aos códigos da Classificação Portuguesa das Atividades Económicas (CAE) elencadas no 


respetivo Anexo I. 


O SIR não se aplica às atividades industriais exercidas nas secções acessórias de 


estabelecimentos de comércio e de restauração ou de bebidas e que correspondam aos códigos 


CAE elencados na lista VI do anexo I do Regime Jurídico das Atividades de Comércio, Serviços e 
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Restauração (RJACSR) aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro. O 


licenciamento dessas atividades é efetuado nos termos e com os limites definidos no RJACSR. 


Neste contexto a atividade industrial (elencada na lista VI do anexo I) exercida numa secção 


acessória com potência elétrica contratada igual ou inferior a 99kVA está sujeita ao 


licenciamento pelo RJACSR. Caso a potência elétrica contratada seja superior a 99 kVA o 


licenciamento da atividade industrial far-se-á nos termos do SIR. 


Tipologias dos Estabelecimentos Industriais  


Tipo 1  


O estabelecimento industrial será classificado no Tipo 1 se estiver abrangido por, pelo menos, 


um dos seguintes regimes jurídicos ou circunstâncias: 


• Avaliação de Impacte Ambiental (AIA); 


• Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP); 


• Prevenção de Acidentes Graves (PAG) que envolvam substâncias perigosas; 


• Realização de Operações de Gestão de Resíduos (OGR) que careçam de vistoria prévia ao 


início da exploração, à luz do regime de prevenção, produção e gestão de resíduos; 


• Exploração de atividade que careça de atribuição de número de controlo veterinário ou 


de número de identificação individual, nos termos da legislação aplicável, 


designadamente: 


- Atividade agroalimentar que utilize matéria-prima de origem animal não transformada; 


- Atividade que envolva a manipulação de subprodutos de origem animal; 


- Atividade de fabrico de alimentos para animais. 


Tipo 2    


São enquadrados em Tipo 2 os estabelecimentos não incluídos no Tipo 1 e abrangidos por, pelo 


menos, um dos seguintes regimes jurídicos ou circunstâncias:   


• Regime do comércio europeu de licenças de emissão de gases com efeitos de estufa 


(CELE);   


• Necessidade de obtenção de alvará para realização de operação de gestão de resíduos 


que dispense vistoria prévia, nos termos do regime geral de gestão de resíduos, com 


exceção dos estabelecimentos identificados pela parte 2-A do anexo I ao SIR, ainda que 


localizados em edifício cujo alvará admita comércio ou serviços, na condição de 


realizarem operações de valorização de resíduos não perigosos.   


Tipo 3   


Todos os estabelecimentos não enquadrados em Tipo 1 ou 2. 


 


 


 


 


 







Quadro Resumo da Tipologia dos Estabelecimentos Industriais  


 
Fonte: http://www.iapmei.pt/ 


Entidades Coordenadoras no Âmbito do SIR 


A entidade coordenadora é a única entidade interlocutora do industrial em todos os contactos 


considerados necessários à boa instrução e apreciação dos procedimentos acima referidos. 


A identificação da entidade coordenadora no procedimento relativo ao estabelecimento 


industrial é feita em função da classificação económica (CAE) da atividade industrial, da 


classificação do estabelecimento e da área do território onde se localiza, conforme é indicado 


na seguinte tabela:  
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Nos procedimentos de instalação e exploração de um estabelecimento industrial poderão ainda 


pronunciar-se, nos termos das respetivas atribuições e competências legalmente previstas, as 


seguintes entidades públicas: 


• Agência Portuguesa do Ambiente (APA) | Ambiente; 


• Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) | Saúde e segurança dos locais de 


trabalho; 


• Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) territorialmente 


competentes | Ambiente; 


• Direção-Geral da Alimentação e Veterinária (DGVA) | Alimentar - NCV/NII; 


• Direção-Geral da Energia e Geologia (DGEG) | Energia e Combustíveis; 


• Instituto Português da Qualidade (IPQ) - Recipientes Sob Pressão; 


• Autarquias Locais | Localização/utilização de edifícios – RJUE; 


• Outras entidades cuja intervenção se revele necessária à instalação e exploração do 


estabelecimento industrial. (Ex.: INFARMED, na área do fabrico de medicamentos e de 


cosméticos). 


Regime de Mera Comunicação Prévia - Estabelecimentos Industriais do 


Tipo 3 


Tendo em conta, que para os estabelecimentos do tipo 3 a entidade coordenadora é a Câmara 


Municipal, apresenta-se um breve resumo do regime aplicável a este tipo de estabelecimentos. 


O procedimento de Mera Comunicação Prévia (art. 33.º do DL n.º 73/2015) é aplicável à 


instalação e exploração dos estabelecimentos industriais do tipo 3 e consiste na inserção, no 


«Balcão do Empreendedor», dos elementos instrutórios previstos no art.º 5 a art.º 8.º da 


Portaria nº 279/2015, bem como a aceitação de termo de responsabilidade do cumprimento 


das exigências legais aplicáveis à atividade industrial, designadamente em matéria de ambiente, 


segurança e saúde no trabalho, segurança alimentar, e segurança contra incêndio em edifícios. 


Caso seja aplicável deve ainda ser instruído com o título de utilização de recursos hídricos 


inscrito no Titulo Único Ambiental (TUA) ou outras licenças, pareceres exigíveis. 


O SIR permite ainda que o requerente opte pelo procedimento aplicável aos estabelecimentos 


do tipo 2, mesmo que o estabelecimento se enquadre na tipologia 3, caso não tenha na sua 


posse os títulos necessários à exploração do seu estabelecimento e pretenda obtê-los de uma 


forma integrada. O «Balcão o Empreendedor» disponibilizará uma opção que terá que ser 


selecionada e o requerente tem que identificar as entidades a consultar para obtenção dos 


títulos.  


Passo 1 - Título de Autorização de Utilização do Prédio ou Fração 


Caso a instalação, ampliação ou alteração de um estabelecimento industrial de tipo 3 envolva a 


realização de operação urbanística sujeita a controlo prévio, nos termos do RJUE, deve ser 


obtida autorização de utilização ou certidão comprovativa do respetivo deferimento tácito antes 


de ser apresentada a mera comunicação prévia ao abrigo do SIR. (cf. nº 5 do artº 17º do DL n.º 


73/2015). 


Na situação em que não envolva a realização de operação urbanística sujeita a controlo prévio 


deve instruir a Mera Comunicação Prévia com a autorização de utilização para o fim a que se 


destina emitida nos termos do RJUE. 







A exploração de estabelecimento industrial de tipo 3 só pode ter início após a emissão do título 


digital de exploração e do pagamento da taxa correspondente. 


Quando a Entidade Coordenadora for uma Câmara Municipal a taxa é determinada por 


regulamentos municipais que após aprovação são objeto de publicação na 2ª Série do Diário da 


República. 


Passo 2 – Elementos Instrutórios  


A – Elementos de informação Geral  


a) Identificação do Industrial [na aceção da alínea l) do artigo 2.º do SIR]:  


i)Nome;  


ii) Endereço/Sede social;  


iii) NIF/NIPC;  


iv) Endereço postal (se diferente da sede);  


v) E -mail, número de telefone e número de fax;  


vi) Código de acesso à certidão permanente de registo comercial, caso se trate de pessoa 


coletiva sujeita a registo comercial;  


vii) Consentimento de consulta da declaração de início de atividade, caso se trate de pessoa 


singular;  


b) Identificação do representante do Industrial:  


i) Nome;  


ii) Endereço;  


iii) E -mail, número de telefone e número de fax;  


c) Identificação do responsável técnico do projeto [na aceção da alínea w) do artigo 2.º do 


SIR]:  


i) Nome;  


ii) Endereço postal;  


iii) E -mail, número de telefone e número de fax. 


B – Localização do Estabelecimento Industrial  


a) Endereço;  


b) Área total do estabelecimento;  


c) Área edificada do estabelecimento, indicando para o efeito a totalidade da área de construção 


das instalações industriais;  


d) Indicação da(s) tipologia(s) da área de localização do estabelecimento quanto ao uso previsto 


[ZER, Parque Industrial (Decreto- Lei n.º 232/92, de 22 de outubro), anexos mineiros ou de 


pedreiras, restantes localizações previstas em PDM para utilização industrial, outras 


localizações];  







e) Indicação das coordenadas geográficas da localização do estabelecimento no Sistema de 


Posicionamento Global (Global Positioning System, GPS) em graus, minutos e segundos (DMS). 


C – Caracterização das Atividades   


O pedido de mera comunicação prévia, são acompanhados de uma memória descritiva que 


inclui, os seguintes elementos de caracterização geral do estabelecimento industrial:  


a) Códigos CAE da(s) atividade(s) exercidas no estabelecimento; 


b) Informação relevante para a caracterização da atividade desenvolvida, designadamente:  


i) Identificação e caracterização do(s) produto(s) (intermédios e finais) a fabricar;  


ii) Indicação da capacidade nominal da instalação (capacidade de produção para um 


período de laboração de 24 horas, 365 dias por ano, independentemente do seu regime, 


turnos, horário de laboração ou valor da produção efetiva para resposta à procura do 


mercado);  


iii) Descrição das matérias- primas e subsidiárias, com indicação do consumo anual e 


capacidade de armazenagem para cada uma delas;  


iv) Indicação das operações de tratamento de resíduos e respetivos códigos LER, se 


aplicável;  


v) Descrição dos processos e respetivos diagramas de fabrico;  


vi) Listagem das máquinas e equipamentos a instalar (quantidade e designação);  


vii) Indicação do número de trabalhadores, por género e por atividade (fabril, comercial, 


administrativo, etc.);  


viii) Quantificação dos equipamentos sociais disponíveis (instalações sanitárias, incluindo 


vestiários, balneários, lavabos e sanitários e, se for caso disso, refeitórios e locais de 


descanso); 


ix) Modalidade de organização dos serviços de segurança e saúde no trabalho adotada, de 


acordo com o previsto na Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, alterada e republicada pela 


Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro, quando aplicável;  


x) Indicação da origem da água utilizada/consumida e, quando aplicável, sistemas de 


tratamento associados;  


xi) Identificação e caracterização qualitativa das fontes de emissão de efluentes gasosos, 


líquidos e geradoras de resíduos e, quando aplicável, sistemas de tratamento associados;  


xii) Identificação e caracterização das principais fontes de emissão de ruído, indicação das 


distâncias aos edifícios de habitação, hospitais e escolas mais próximos dos limites do 


estabelecimento industrial e, quando aplicável nos termos do RGR, a avaliação quantitativa 


do ruído para o exterior e medidas de prevenção e controlo, quando aplicável;  


xiii) Indicação dos tipos de energia utilizada explicitando o respetivo consumo (horário, 


mensal ou anual); 


xiv) Indicação dos tipos de energia produzida no estabelecimento, se for o caso, 


explicitando a respetiva produção (horária, mensal ou anual). 







D – Peças Desenhadas  


i) Planta, devidamente cotada e legendada, demonstrativa da conceção (layout) do 


estabelecimento industrial, a qual deve incluir a localização dos seguintes elementos:  


a) Máquinas e equipamento produtivo;  


b) Armazenagem de matérias- primas, de combustíveis líquidos, sólidos ou gasosos e de 


produtos acabados;  


c) Instalações de queima, de força motriz ou de produção de vapor, de equipamentos 


sob pressão e instalações de produção de frio;  


d) Instalações sanitárias, de caráter social e escritórios;  


e) Armazenagem de resíduos ou, quando aplicável, dos sistemas de tratamento de 


resíduos; 


f) Origens de água próprias, locais de descarga de águas residuais e respetivos sistemas 


de tratamento, quando aplicável. 


E – Elementos Instrutórios Específicos 


A Mera Comunicação Prévia, é ainda acompanhada dos seguintes elementos instrutórios 


específicos:  


i) Termo de responsabilidade que se refere o n.º 3 do artigo 33.º do SIR, disponibilizado no 


«Balcão do empreendedor», nos termos do qual o interessado declara conhecer e cumprir 


as exigências legais aplicáveis à sua atividade em matéria de segurança e saúde no trabalho 


e ambiente, bem como, quando aplicável, as exigências em matéria de segurança alimentar 


e os limiares de produção previstos na parte 2 -A do Anexo I do SIR, ou;  


ii) Termo de responsabilidade a que se refere a alínea c) do n.º 4 do artigo 8.º do SIR, 


disponibilizado no «Balcão do empreendedor», no caso de adesão, por parte do 


interessado, a condições técnicas padronizadas, nos termos do qual o interessado declara 


conhecer e cumprir integralmente as condições técnicas padronizadas em causa;  


iii) Alvará de autorização de utilização do imóvel para fim industrial ou certidão 


comprovativa do respetivo deferimento tácito ou, no caso de atividade industrial constante 


da parte 2 -A e B do Anexo I do SIR, alvará de autorização de utilização do imóvel que admita 


um dos usos previstos no n.º 3 do artigo 18.º do SIR.  


Sempre que exigíveis, nos termos da legislação aplicável, devem também acompanhar a Mera 


Comunicação Prévia, os seguintes elementos adicionais previstos em legislação específica: 


i) Título de utilização dos recursos hídricos, exceto no caso de instalação em ZER que dele 


já disponha; 


ii) Formulário para efeitos de registo nacional de compostos orgânicos voláteis;  


iii) Autorização de funcionamento de equipamentos sob pressão utilizados em 


estabelecimento industrial, quando aplicável;  


iv) Documento comprovativo da aprovação pela entidade competente dos projetos de 


eletricidade e de produção de energia térmica. 


 


 







Passo 3 – Autenticação no Balcão do Empreendedor 


A tramitação do licenciamento de um estabelecimento industrial faz-se por via eletrónica 


diretamente ou de forma assistida através do “Balcão do Empreendedor” disponível em 


https://bde.portaldocidadao.pt/EVO/Services/SIR/Simulador/LISM0100_TipoPedido.aspx, 


exigindo um meio de autenticação (Cartão de Cidadão, Certificado Digital de Advogado ou 


Solicitador ou Chave Móvel Digital) ou na forma de atendimento presencial/acesso mediado 


junto do BAU – Balcão de Atendimento Único do Município da Figueira da Foz. 


O pedido de licenciamento de um estabelecimento industrial é constituído por duas 


componentes:  


Formulário de enquadramento – Acesso livre, sem necessidade de autenticação, onde é 


solicitado um conjunto de respostas que, no final, permitirão classificar o estabelecimento 


industrial, identificar o procedimento a aplicar, a Entidade Coordenadora (EC), os regimes 


ambientais aplicáveis e, quando disponível, o valor de taxa.  


Formulário de detalhe – Organizado por secções temáticas e gerado com base no formulário de 


enquadramento. Em cada secção temática são indicados os documentos a anexar. Tal como no 


formulário de enquadramento, as respostas dadas determinam as perguntas geradas no 


decorrer do preenchimento do pedido (no caso de estabelecimentos do Tipo 3, os elementos 


instrutórios serão os indicados no Passo 2). 


Passo 4 – Finalização da Instrução do Processo de Mera Comunicação Prévia 


Submetidos todos os dados acima referidos, o “Balcão do Empreendedor” emite automática e 


imediatamente o comprovativo eletrónico de submissão e a guia para pagamento da taxa devida 


pelo ato. 


Sempre que a guia para pagamento não seja emitida aquando da submissão do pedido, a 


respetiva entidade coordenadora do licenciamento deverá, no prazo de dois dias úteis, indicar 


o valor a pagar. Caso a entidade coordenadora não proceda a tal comunicação, deverá o 


requerente contactar diretamente a entidade coordenadora. 


Passo 5 – Inicio de Exploração no Estabelecimento 


O comprovativo eletrónico de submissão acompanhado do comprovativo do pagamento das 


taxas eventualmente devidas, constituem título bastante para o exercício da atividade, exceto 


em explorações de atividade agroalimentar que utilizem matéria-prima de origem animal não 


transformada que exijam vistoria prévia para iniciar a exploração. 


Regime das Alterações aos Estabelecimentos Industriais do Tipo 3 


O regime das alterações previsto no capítulo IV do SIR (art.º 39.º e 39.º-A) tem como objetivo 


definir quais as alterações a efetuar no estabelecimento que estão sujeitas a procedimentos do 


SIR e identificar, em função do tipo de alteração, qual o procedimento.  


Podem ser aplicados os seguintes procedimentos, para estabelecimentos do Tipo 3: 


• Alteração que implique a sua classificação como estabelecimento do Tipo 2, isto é, uma 


alteração que implica abrangência do estabelecimento no regime CELE e/ou no regime 


de gestão de resíduos - OGR sem vistoria prévia - Procedimento sem vistoria prévia; 



https://bde.portaldocidadao.pt/EVO/Services/SIR/Simulador/LISM0100_TipoPedido.aspx





• Alteração que não seja abrangida pelos procedimentos com vistoria prévia e sem vistoria 


prévia, mas que implique uma alteração da atividade económica (CAE) exercida no 


estabelecimento - Procedimento de mera comunicação prévia. 


Elementos Instrutórios dos Pedidos de Alteração de Estabelecimento 


Industrial do Tipo 3 


O pedido de alteração a estabelecimentos industriais de tipo 3 que, sem prejuízo da alteração 


pretendida, mantenham a respetiva classificação, é instruído com os seguintes elementos: 


• Indicação do número processo de instalação do estabelecimento; 


• Descrição detalhada da alteração a efetuar, acompanhada dos elementos instrutórios da 


mera comunicação prévia (indicados no Passo 2) que careçam de atualização. 


Caso a alteração proposta implique a reclassificação do estabelecimento como tipo 1 ou 2, a 


descrição detalhada da alteração a efetuar deverá ser acompanhada dos elementos instrutórios 


do procedimento com vistoria prévia ou sem vistoria prévia, consoante aplicável. 


 


Ligações Uteis  


Balcão do Empreendedor: https://bde.portaldocidadao.pt/evo/landingpage.aspx  


Município da Figueira da foz: http://www.cm-figfoz.pt/index.php/pad-2  


Autenticação do Cartão de Cidadão: https://www.cartaodecidadao.pt/  


 


Legislação Relevante  


Decreto-Lei n.º 10/2015 de 16 de janeiro - No uso da autorização legislativa concedida pela Lei 


n.º 29/2014, de 19 de maio, aprova o regime de acesso e de exercício de diversas atividades de 


comércio, serviços e restauração e estabelece o regime contraordenacional respetivo. 


Decreto – Lei n.º 73/2015, de 11 de maio - Procede à primeira alteração ao Sistema da Indústria 


Responsável, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto. 


Portaria n.º 279/2015, de 14 de setembro – Identifica os requisitos formais do formulário e os 


elementos instrutórios a apresentar pelo interessado nos procedimentos com vistoria prévia, 


sem vistoria prévia e de mera comunicação prévia aplicáveis, respetivamente, à instalação e 


exploração de estabelecimentos industriais dos tipos 1, 2 e 3, e à alteração de estabelecimentos 


industriais, nos termos previstos no Sistema da Indústria Responsável. 
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Abertura Encerramento
Referência do Aviso 


(Número)


CI
Inovação Empresarial e 


empreendedorismo
Empreendedorismo Qualificado 3 3.1, 8.5 Sim Sim Sim Sim Sim janeiro 16 abril 16 SI - 02/SI/2016


CI
Inovação Empresarial e 


empreendedorismo


Inovação Empresarial


Inovação Produtiva 
1 1.2, 3.3, 8.5 Sim Sim Sim Sim Sim Sim janeiro 16 abril 16 SI - 01/SI/2016


CI SIAC - Ações Coletivas
SIAC - Transferência de Conhecimento 


Científico e Tecnológico 
1 1.2 Sim março 16 abril 16 NORTE 46-2016-08


CI SIAC - Ações Coletivas
SIAC - Promoção do Espírito Empresarial 


(Territórios de Baixa Densidade)
3 3.1 Sim março 16 abril 16 NORTE 51-2016-06


CI SIAC - Ações Coletivas SIAC - Internacionalização 3 3.2 Sim março 16 abril 16 NORTE 52-2016-05


CI SIAC - Ações Coletivas SIAC- Qualificação 3 3.3 Sim março 16 abril 16 NORTE 53-2016-07


CI
Inovação Empresarial e 


empreendedorismo


Inovação Produtiva - Regime Contratual de 


Investimento (RCI)
1 1.2, 3.3, 8.5 Sim Sim Sim Sim Sim Sim março 15 dezembro 16 SI - 01/SI/2015


CI I&D Empresarial I&D Empresarial (Projetos Individuais)/RCI 1 1.2 Sim Sim Sim março 15 dezembro 20 SI - 02/SI/2015


CI I&D Empresarial
I&D Empresarial (Projetos em 


Copromoção)/RCI
1 1.2 Sim Sim Sim março 15 dezembro 20 SI - 07/SI/2015


CI I&D Empresarial Internacionalização de I&D 1 1.2 Sim Sim Sim Sim Sim Sim abril 15 dezembro 20 SI - 11/SI/2015


CI


SAICT - Sistema de Apoio à 


Investigação Científica e 


Tecnológica


Internacionalização de I&D 1 1.1 Sim Sim Sim Sim Sim Sim abril 15 dezembro 20 SI - 11/SI/2015


CI I&D Empresarial
Proteção de Direitos de Propriedade 


Intelectual/Industrial
1 1.2 Sim Sim Sim Sim Sim Sim julho 15 dezembro 20 SI - 17/SI/2015


CI


SAICT - Sistema de Apoio à 


Investigação Científica e 


Tecnológica


Proteção de Direitos de Propriedade 


Intelectual/Industrial
1 1.1 Sim Sim Sim Sim Sim Sim julho 15 dezembro 20 SI - 17/SI/2015


CI
Infraestruturas de 


Acolhimento Empresarial
Infraestruturas de Acolhimento Empresarial 3 3.3 Sim março 16 maio 16 CENTRO 53-2016-01


CI Internacionalização PME 
Internacionalização PME  (Projetos 


Individuais)
3 3.2, 8.5 Sim Sim Sim Sim Sim Sim março 16 maio 16 SI - 04/SI/2016


CI Qualificação PME Qualificação PME (Projetos Individuais) 3 3.3, 8.5 Sim Sim Sim Sim Sim Sim março 16 maio 16 SI - 03/SI/2016


CI SIAC - Ações Coletivas SIAC - Promoção do Espírito Empresarial 3 3.1 Sim março 16 maio 16 ALT20 51-2016-07


CI SIAC - Ações Coletivas SIAC - Internacionalização 3 3.2 Sim março 16 maio 16 ALT20 52-2016-04


CI SIAC - Ações Coletivas SIAC- Qualificação 3 3.3 Sim março 16 maio 16 ALT20 53-2016-08


CI SIAC - Ações Coletivas
SIAC - Transferência de Conhecimento 


Científico e Tecnológico 
1 1.2 Sim março 16 maio 16 ALT20 46-2016-06


CI Qualificação PME  
Projetos Conjuntos de Formação-Ação (OI-


AEP/CCI)
8 8.5 Sim março 16 maio 16 POCI - 06/SI/2016


CI Qualificação PME  
Projetos Conjuntos de Formação-Ação (OI-


AIP/CCI)
8 8.5 Sim março 16 maio 16 POCI - 07/SI/2016


CI Qualificação PME  
Projetos Conjuntos de Formação-Ação (OI-


CEC)
8 8.5 Sim março 16 maio 16 POCI - 08/SI/2016


CI I&D Empresarial Núcleos I&D (projetos em Copromoção) 1 1.2 Sim Sim Sim Sim Sim Sim abril 16 junho 16 SI - 09/SI/2016


CI


SAICT - Sistema de Apoio à 


Investigação Científica e 


Tecnológica


SAICT - Projetos de investigação cientifica e 


desenvolvimento tecnológico (IC&DT)  
1 1.1 Sim Sim Sim Sim Maio 2016 Junho 2016


CI


SAICT - Sistema de Apoio à 


Investigação Científica e 


Tecnológica


SAICT - Infraestruturas Científicas (Entidades 


pré-qualificadas Roteiro)
1 1.1 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Maio 2016 Junho 2016


CI SIAC - Ações Coletivas
SIAC - Transferência de Conhecimento 


Científico e Tecnológico
1 1.2 Sim Maio 2016 Junho 2016


CI SIAC - Ações Coletivas
SIAC - Transferência de Conhecimento 


Científico e Tecnológico - TEAMING
1 1.2 Sim Maio 2016 Junho 2016


CI
Modernização e Capacitação 


da Administração Pública
Modernização da Administração Pública 2


2.3


11.1
Sim Sim Sim Sim Sim Maio 2016 Julho 2016


CI
Modernização e Capacitação 


da Administração Pública
Capacitação da Administração Pública 11 11.1 Sim Maio 2016 Julho 2016  


CI I&D Empresarial Programas Mobilizadores 1 1.2 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Maio 2016 Setembro 2016


CI
Inovação Empresarial e 


empreendedorismo
Inovação Produtiva 1 1.2, 3.3, 8.5 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Junho 2016 Setembro 2016


CI
Inovação Empresarial e 


empreendedorismo
Empreendedorismo Qualificado 3


3.1


8.5
Sim Sim Sim Sim Sim Junho 2016 Setembro 2016


CI
Modernização e Capacitação 


da Administração Pública
Capacitação da Administração Pública 11 11.1 Sim Sim Sim Junho 2016 Setembro 2016


CI Qualificação PME  Projetos Conjuntos de Formação-Ação 8 8.5 Sim Sim Junho 2016 Setembro 2016


CI I&D Empresarial Vale I&D 1 1.2 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Junho 2016 Setembro 2016


CI
Inovação Empresarial e 


empreendedorismo
Vale Empreendedorismo 3 3.1 Sim Sim Sim Sim Sim Junho 2016 Setembro 2016


CI
Modernização e Capacitação 


da Administração Pública


Modernização da Administração Pública -  


Projeto-piloto loja do Cidadão
2 2.3 Sim Junho 2016 Setembro 2016


CI Qualificação PME  
Contratação de Recursos Altamente 


Qualificados
8 8.5 Sim Sim Sim Sim Sim Junho 2016 Dezembro 2016


CI I&D Empresarial Projetos Individuais de I&D Empresas 1 1.2 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Julho 2016 Setembro 2016


CI I&D Empresarial Núcleos de I&D (Projetos Individuais) 1 1.2 Sim Sim Sim Sim Sim Sim julho 16 Setembro 2016


CI Internacionalização PME 
Internacionalização PME  (Projetos 


Individuais)
3 3.2, 8.5 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Julho 2016 Outubro 2016


CI Qualificação PME Qualificação PME (Projetos Individuais) 3 3.3, 8.5 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Julho 2016 Outubro 2016


CI SIAC - Ações Coletivas SIAC - Promoção do Espírito Empresarial 3 3.1 Sim Julho 2016 Outubro 2016


CI SIAC - Ações Coletivas SIAC-Internacionalização 3 3.2 Sim Sim Sim Julho 2016 Outubro 2016


CI


SAICT - Sistema de Apoio à 


Investigação Científica e 


Tecnológica


SAICT - Projetos de investigação de caracter 


exploratório
1 1.1 Sim Sim Sim Sim Sim Setembro 2016 Setembro 2016


CI Internacionalização PME Internacionalização PME  (Projetos Conjuntos) 3 3.2 Sim Sim Sim Setembro 2016 Novembro 2016


CI Qualificação PME  Qualificação PME  (Projetos Conjuntos) 3 3.3 Sim Sim Sim Setembro 2016 Novembro 2016


CI SIAC - Ações Coletivas SIAC - Promoção do Espírito Empresarial 3 3.1 Sim Sim Sim Setembro 2016 Novembro 2016  


CI I&D Empresarial  I&D Empresarial (Projetos em Copromoção) 1 1.2 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Outubro 2016 Dezembro 2016


CI I&D Empresarial
Projetos Demonstradores I&D (Projetos 


Individuais e Projetos em Copromoção)
1 1.2 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Outubro 2016 Dezembro 2016


CI I&D Empresarial Vale I&D 1 1.2 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Outubro 2016 Dezembro 2016


CI
Inovação Empresarial e 


empreendedorismo
Vale Empreendedorismo 3 3.1 Sim Sim Sim Sim Sim Outubro 2016 Dezembro 2016


CI Internacionalização PME Vale Internacionalização 3 3.2 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Outubro 2016 Dezembro 2016


CI Qualificação PME  Vale Inovação 3 3.3 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Outubro 2016 Dezembro 2016
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CI SIAC - Ações Coletivas SIAC- Qualificação 3 3.3 Sim Sim Sim Sim Sim Outubro 2016 Dezembro 2016


CI
Modernização e Capacitação 


da Administração Pública
Modernização da Administração Pública 2


2.3


11.1
Sim Outubro 2016 Dezembro 2016


CI
Modernização e Capacitação 


da Administração Pública
Capacitação da Administração Pública 11 11.1 Sim Outubro 2016 Dezembro 2016  


CI


SAICT - Sistema de Apoio à 


Investigação Científica e 


Tecnológica


SAICT - Projetos de investigação científica e 


desenvolvimento tecnológico (IC&DT)
1 1.1 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Novembro 2016 Dezembro 2016


CI SIAC - Ações Coletivas
SIAC - Transferência de Conhecimento 


Científico e Tecnológico
1 1.2 Sim Sim Sim Dezembro 2016 Fevereiro 2017


SEUR
Reabilitação e qualidade do 


ambiente urbano 
Plano de Ação para a regeneração urbana 6 6.5 Sim novembro 15 maio 16 ALG-16-2015-17


SEUR
Promoção da mobilidade 


urbana sustentável 


Apoio a medidas de eficiência energética e de 


racionalização dos consumos nos transportes 


(Projeto U-Bike)


4 4.5 Sim novembro 15 maio 16 POSEUR-07-2015-31


SEUR Património natural e cultural Património cultural - PDCT 6 6.3 Sim fevereiro 16 outubro 16 CENTRO-14-2016-01


SEUR Património natural e cultural Património natural e cultural - PDCT 6 6.3 Sim Sim fevereiro 16 outubro 16
LISBOA-14-2016-01


ALT20‐14‐2016‐03


SEUR Património natural e cultural Património natural 6 6.3 Sim fevereiro 16 outubro 16 NORTE-14-2016-01


SEUR Património natural e cultural Património cultural 6 6.3 Sim fevereiro 16 outubro 16 NORTE-14-2016-03


SEUR Valorização de resíduos Valorização de Resíduos (RAM) 6 6.1 Sim fevereiro 16 junho 16 POSEUR–11‐2016‐35


SEUR
Gestão eficiente do ciclo 


urbano da água
Ciclo Urbano da Água (AA e SAR) -  5.º Aviso 6 6.2 Sim março 16 junho 16 POSEUR–12‐2016‐38


SEUR
Reabilitação e qualidade do 


ambiente urbano 


Planos de Ação para a Regeneração Urbana 


dos centros urbanos complementares
6 6.5 Sim abril 16 junho 16 CENTRO-16-2016-01


SEUR
Reabilitação e qualidade do 


ambiente urbano 


Planos de Ação para a Regeneração Urbana 


dos Centros Estruturantes Sub-regionais e


Centros Estruturantes Municipais


6 6.5 Sim abril 16 junho 16 NORTE-16-2016-10


SEUR
Reabilitação e qualidade do 


ambiente urbano 


Operações de regeneração urbana 


selecionadas no PEDU 
6 6.5 Sim Sim Sim Sim Maio 2016 Maio 2016


SEUR Património natural e cultural
Património natural e cultural- programação 


cultural em rede
6 6.3 Sim Maio 2016 Junho 2016


SEUR Património natural e cultural Património natural e cultural 6 6.3 Sim Maio 2016 Julho 2016


SEUR Património natural e cultural
Património natural e cultural- promoção 


turística regional
6 6.3 Sim Maio 2016 Julho 2016


SEUR Proteção do litoral Erosão Costeira - 3.º Aviso 5 5.2 Sim Maio 2016 Agosto 2016


SEUR Prevenção e gestão de riscos


Prevenção e Gestão de Riscos de Cheias e 


Inundações-intervenções estruturais de 


desobstrução, regularização fluvial e controlo 


de cheias, em zonas de inundações 


frequentes e danos elevados


5 5.2 Sim Maio 2016 Agosto 2016


SEUR Prevenção e gestão de riscos
Prevenção e gestão de riscos - Aquisição de 


veículos operacionais de proteção e socorro
5 5.2 Sim Maio 2016 Setembro 2016


SEUR Prevenção e gestão de riscos


Prevenção e Gestão de Riscos - Intervenções 


na rede de infraestruturas para reforço da 


operacionalidade


5 5.2 Sim Maio 2016 Setembro 2016


SEUR Conservação da natureza


Proteção da biodiversidade e dos 


ecossistemas - Conservação da Natureza - 5.º 


Aviso


6 6.4 Sim Junho 2016 Setembro 2016


SEUR Conservação da natureza


Proteção da biodiversidade e dos 


ecossistemas - Gestão e ordenamento de 


áreas protegidas e classificadas


6 6.4 Sim Junho 2016 Setembro 2016


SEUR Conservação da natureza


Proteção da biodiversidade e dos 


ecossistemas -criação de sistema de 


informação para o meio marinho


6 6.4 Sim Junho 2016 Setembro 2016


SEUR Património natural e cultural Património natural e cultural 6 6.3 Sim Maio 2016 Outubro 2016


SEUR Património natural e cultural Património natural - PDCT 6 6.3 Sim Maio 2016 Novembro 2016


SEUR
Promoção da mobilidade 


urbana sustentável 


Operações de mobilidade urbana multimodal 


sustentável - PAMUS
4 4.5 Sim Sim Sim Sim Maio 2016 Maio 2017


SEUR
Adaptação às alterações 


climáticas
Adaptação às Alterações Climativas 5 5.1 Sim Julho 2016 Setembro 2016


SEUR Valorização de resíduos Valorização de Resíduos (Continente) 6 6.1 Sim Julho 2016 Outubro 2016


SEUR
A promoção da produção e 


distribuição de energia 


A promoção da produção e distribuição de 


energia proveniente de fontes renováveis 
4 4.1 Sim Julho 2016 Novembro 2016


SEUR
Reabilitação e qualidade do 


ambiente urbano 


Operações de regeneração urbana 


selecionadas no PARU dos centros urbanos 


complementares 


6 6.5 Sim Julho 2016 Dezembro 2016


SEUR Prevenção e gestão de riscos


Prevenção e Gestão de Riscos de Cheias e 


Inundações-intervenções estruturais de 


desobstrução, regularização fluvial e controlo 


de cheias, em zonas de inundações 


frequentes e danos elevados


5 5.2 Sim Agosto 2016 Outubro 2016


SEUR
Reabilitação e qualidade do 


ambiente urbano 


Operações previstas nos Planos de Ação de 


Regeneração Urbana
6 6.5 Sim Agosto 2016 Dezembro 2016


SEUR
Promoção da mobilidade 


urbana sustentável 
Operações previstas no PAMUS 4 4.5 Sim Agosto 2016 Agosto 2017


SEUR
Gestão eficiente do ciclo 


urbano da água
Ciclo Urbano da Água (AA e SAR) -  6.º Aviso 6 6.2 Sim Setembro 2016 Novembro 2016


SEUR


Eficiência energética nas 


infraestruturas públicas Adm 


Local


Eficiência energética nas infraestruturas 


públicas Adm Local
4 4.3 Sim Sim Sim Sim Sim Setembro 2016 Dezembro 2016


SEUR
Eficiência energética no 


setor da habitação social
Eficiência energética na habitação social 4 4.3 Sim Sim Sim Sim Setembro 2016 Dezembro 2016


SEUR


Eficiência energética nas 


infraestruturas públicas da 


Administração Central


Eficiência energética nas infraestruturas 


públicas  -  Administração Central
4 4.3 Sim Setembro 2016 Dezembro 2016


SEUR
Promoção da mobilidade 


urbana sustentável 


Eficiência energética nos transportes públicos 


coletivos de passageiros
4 4.5 Sim Setembro 2016 Dezembro 2016


SEUR Proteção do litoral Erosão Costeira - 4.º Aviso 5 5.2 Sim Setembro 2016 Dezembro 2016


SEUR
Recuperação de passivos 


ambientais


Recuperação de Passivos Ambientais (Zonas 


industriais) - 2.º Aviso
6 6.5 Sim Setembro 2016 Dezembro 2016
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SEUR
Recuperação de passivos 


ambientais


Recuperação de Passivos Ambientais (áreas 


mineiras abandonadas) - 2.º Aviso
6 6.5 Sim Setembro 2016 Dezembro 2016


SEUR


A promoção da produção e 


distribuição de energia 


proveniente de fontes 


renováveis 


A promoção da produção e distribuição de 


energia proveniente de fontes renováveis 


(projetos-piloto)


4 4.1 Sim Outubro 2016 Janeiro 2017


SEUR
Reabilitação e qualidade do 


ambiente urbano 


Operações de regeneração urbana 


selecionadas nos PARU dos centros urbanos 


complementares 


6 6.5 Sim Novembro 2016 Dezembro 2016


SEUR
Reabilitação e qualidade do 


ambiente urbano 


Operações de Regeneração Urbana s 


selecionadas nos  PARU dos Centros 


Estruturantes Sub-regionais e Centros 


Estruturantes Municipais


6 6.5 Sim Novembro 2016 Dezembro 2016


SEUR
 Eficiência energética nas 


empresas
Eficiência energética nas empresas 4 4.2 Sim Sim Sim Sim Sim Novembro 2016 Dezembro 2020


SEUR
Eficiência energética no 


setor da habitação
Eficiência energética nas habitações 4 4.3 Sim Novembro 2016 Dezembro 2020


CH
Infraestruturas/Equipamento  


Educação e Formação
Infraestruturas educativas 10 10.5 Sim Sim Sim Sim Sim Fevereiro 2016 Outubro 2016


NORTE -73-2016-02


CENTRO-73-2016-01


LISBOA-73-2016-02


ALT20-73-2016-02


ALG-73-2016-01


CH
Combate ao Abandono 


Escolar
TEIP, PIEF, Mais Sucesso 10 10.1 Sim Sim Sim Sim Sim Maio 2016 Junho 2016


CH


Qualidade, inovação e 


inclusão do sistema de 


educação e formação


Formação contínua de professores e 


formadores da educação pré-escolar e dos 


ensinos básico e secundário


10 10.1 Sim Sim Maio 2016 Dezembro 2016


CH
Ensino Superior e Formação 


Avançada


Cursos Técnicos Superiores Profissionais 


(TeSP)
10 10.2 Sim Sim Sim Sim Maio 2016 Maio 2016


CH Transição para a Vida Ativa Cursos de Especialização  Tecnológica (CET) 10 10.4 Sim Sim Sim Sim Sim Maio 2016 Junho 2016


CH
Infraestruturas/Equipamento  


Educação e Formação


Equipamentos nas escolas de Ensino 


Profisisonal
10 10.5 Sim Maio 2016 Junho 2016


CH
Infraestruturas/Equipamento  


Educação e Formação


Aquisição de equipamentos a novos cursos de 


curta-duração - ISCED 5 (TeSP)
10 10.5 Sim Sim Sim Sim Maio 2016 Maio 2016


CH
Combate ao Abandono 


Escolar


Cursos Vocacionais - níveis Básico e 


Secundário
10 10.1 Sim Junho 2016 Julho 2016


CH
Combate ao Abandono 


Escolar
Cursos Profissionais 10 10.4 Sim Sim Junho 2016 Julho 2016


CH
Qualidade, inovação e 


inclusão do sistema de 


Centros para a Qualificação e Ensino 


Profissional (CQEP)
10 10.3 Sim Sim Junho 2016 Julho 2016


CH
Ensino Superior e Formação 


Avançada


Cursos Técnicos Superiores Profissionais 


(TeSP)
10 10.2 Sim Sim Sim Sim Setembro 2016 Setembro 2016


CH Transição para a Vida Ativa Cursos de Especialização  Tecnológica (CET) 10 10.4 Sim Sim Sim Sim Sim Setembro 2016 Setembro 2016


CH


Qualidade, inovação e 


inclusão do sistema de 


educação e formação


Autonomia das escolas 10 10.1 Sim Sim Setembro 2016 Dezembro 2016


CH


Qualidade, inovação e 


inclusão do sistema de 


educação e formação


Alocação e formação de educadores de 


infância especializados
10 10.1 Sim Setembro 2016 Dezembro 2016


CH


Qualidade, inovação e 


inclusão do sistema de 


educação e formação


Desenvolvimento de competências dos 


diretores e detentores de cargos de gestão 


escolar


10 10.1 Sim Setembro 2016 Outubro 2016


CH


Qualidade, inovação e 


inclusão do sistema de 


educação e formação


Ações de informação, monitorização e 


avaliação de medidas de prevenção do 


abandono escolar e promoção educativa


10 10.1 Sim Setembro 2016 Outubro 2016


CH


Qualidade, inovação e 


inclusão do sistema de 


educação e formação


Programa de qualificação de formadores e 


outros agentes de formação
10 10.1 Sim Setembro 2016 Setembro 2016


CH


Qualidade, inovação e 


inclusão do sistema de 


educação e formação


Ações de inovação social para 


experimentação e teste de novas resposta na 


àrea educativa


10 10.1 Sim Setembro 2016 Setembro 2016


CH
Infraestruturas/Equipamento  


Educação e Formação


Requalificação e modernização de 


infraestruturas de formação profissional
10 10.5 Sim Sim Setembro 2016 Setembro 2016


CH
Qualidade, inovação e 


inclusão do sistema de 


Planos integrados e inovadores de combate 


ao insucesso escolar / Qualidade e eficiência 
10 10.1 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Outubro 2016 Dezembro 2016


ISE
Infraestruturas Socias e de 


Saúde
Equipamentos saúde 9 9.7 Sim Sim Sim Sim Fevereiro 2016 Outubro 2016


NORTE-42-2016-04


CENTRO-42-2016-01


LISBOA-42-2016-03


ALG-42-2016-02


ISE
Modernização do Mercado 


de Trabalho


Reforço da capacitação Institucional dos 


Parceiros Sociais com assento na Comissão 


Permanente de Concertação Social  (CPCS)


8 8.7 Sim Abril 2015  POISE-26-2015-01


ISE Inclusão Ativa
Qualificação -  Pessoas com deficiência e ou 


incapacidade
9 9.1 Sim Abril 2015 Maio 2016  LISBOA-29-2016-06


ISE Igualdade de Oportunidades


Ações de sensibilização e campanhas no 


domínio da igualdade de género; prevenção e 


combate à violência doméstica


9 9.3 Sim Julho 2015 Junho 2016  POISE-36-2015-19


ISE Igualdade de Oportunidades Formação de públicos estratégicos 9 9.3 Sim Julho 2015 Junho 2016  POISE-36-2015-20


ISE Inovação Social Programa de Parcerias para o Impacto 9 9.5 Sim Maio 2016 Julho 2016


ISE Inovação Social Títulos de Impacto Social 9 9.5 Sim Maio 2016 Setembro 2016


ISE Inclusão Ativa
Projetos Inovadores de Inclusão Social de 


âmbito Territorial 
9 9.1 Sim Maio 2016 Junho 2016


ISE
Regeneração das 


Comunidades Desfavorecidas


Apoio à regeneração física, económica e social 


das comunidades e zonas urbanas e rurais 


desfavorecidas (inclui Planos de Ação para as 


Comunidades Desfavorecidas)


9 9.8 Sim Sim Sim Sim Sim Maio 2016 Maio 2017


ISE
Estratégias de Eficiência 


Coletiva


Plano de ação das estratégias de eficiência 


coletiva PROVERE reconhecidas
8 8.9 Sim Sim Junho 2016 Julho 2016


ISE Inclusão Ativa
Contratos Locais de Desenvolvimento Social 


(CLDS)
9 9.1 Sim Junho 2016 Julho 2016
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Abertura Encerramento
Referência do Aviso 


(Número)


PLANO DE AVISOS 2016


Calendário de Abertura de 


Aviso
D


o
m
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e


m
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Instrumento
Tipologia de Intervenção/ 


Identificação do Aviso 
OT PI


Programa Operacional


ISE Igualdade de Oportunidades


Instrumentos específicos de proteção das 


vitimas e de acompanhamento de agressores 


de violência doméstica


a) De atendimento, acompanhamento e apoio 


especializados a vítimas de violência 


doméstica, violência de género e tráfico de 


seres humanos;


b) De acolhimento de emergência de vítimas 


de violência doméstica;


c) De acolhimento de vítimas de tráfico de 


seres humanos;


d) De acompanhamento e apoio 


especializados a agressores de violência 


doméstica e de género;


e)  e f) De sensibilização para o público em 


geral e ou para públicos específicos e 


produção e divulgação de material formativo, 


informativo e pedagógico


9 9.3 Sim Junho 2016 Setembro 2016


ISE Inovação Social
Programa de Capacitação para o Investimento 


Social
9 9.5 Sim Junho 2016 Setembro 2016


ISE Qualificação dos Ativos
Formação modular para empregados e 


desempregados
8 8.5 Sim Sim Junho 2016 Julho 2016


ISE Inclusão Ativa
Inserção socio profissional da comunidade 


cigana
9 9.1 Sim Junho 2016 Julho 2016


ISE Qualificação dos Ativos


Formações modulares destinadas, 


essencialmente, a trabalhadores de micro e 


pequenas empresas


8 8.5 Sim Junho 2016 Julho 2016


ISE Qualificação dos Ativos
Formação modular para Desempregado de 


Longa Duração (DLD) 
9 9.1 Sim Sim Junho 2016 Julho 2016


ISE
Desenvolvimento do 


Território


Desenvolvimento Local de Base Comunitária 


DLBC
9 9.6 e 9.10 Sim Sim Sim Sim Sim Junho 2016 Julho 2016


ISE
Infraestruturas Socias e de 


Saúde
Equipamentos sociais 9 9.7 Sim Sim Sim Sim Sim Junho 2016 Setembro 2016


ISE
Desenvolvimento do 


Território


Desenvolvimento Local de Base Comunitária 


DLBC
9 9.6 e 9.10 Sim Sim Sim Sim Sim Junho 2016 Julho 2016


ISE
Infraestruturas Socias e de 


Saúde
Equipamentos sociais 9 9.7 Sim Sim Sim Sim Sim Junho 2016 Setembro 2016


ISE Qualificação dos Ativos Capacitação para a inclusão 9 9.1 Sim Sim Sim Julho 2016 Agosto 2016


ISE
Modernização do Mercado 


de Trabalho
Mobilidade laboral no espaço europeu (Eures) 8 8.7 Sim Setembro 2016 Setembro 2016


ISE Inclusão Ativa Bolsa especializada de voluntariado ITI 9 9.1 Sim Setembro 2016 Outubro 2016


ISE Inclusão Ativa
Projetos Inovadores de Inclusão Social de 


âmbito Territorial 
9 9.1 Sim Sim Sim Setembro 2016 Outubro 2016


ISE
Melhoria do Acesso a 


Serviços de Apoio
Formação de Técnicos de Reabilitação 9 9.4 Sim Setembro 2016 Setembro 2016


ISE
Modernização do Mercado 


de Trabalho


Desenvolvimento e modernização das 


instituições
8 8.7 Sim Outubro 2016 Outubro 2016


ISE Igualdade de Oportunidades


Ações de sensibilização e campanhas no 


domínio da igualdade de género, prevenção e 


combate à violência doméstica


9 9.3  Sim Sim Outubro 2016 Dezembro 2016


ISE
Melhoria do Acesso a 


Serviços de Apoio
Idade + 9 9.4 Sim Novembro 2016 Dezembro 2016


ISE
Melhoria do Acesso a 


Serviços de Apoio
Idade +     ITI 9 9.4 Sim Sim Novembro 2016 Dezembro 2016


Avisos encerrados


Avisos abertos


Abertura de avisos prevista
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MESES Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.


 1.1.  Grupos operacionais


2.1.1.  Ações de formação   


2.2.1.  Apoio ao fornecimento de serviços de aconselhamento


2.2.2.  Apoio à criação de serviços de aconselhamento


2.2.3.  Apoio à formação de conselheiros das entidades prestadoras do serviço de aconselhamento


3.1.1.  Jovens agricultores  


3.2.1.  Investimento na exploração agrícola 


3.3.1.  Investimento na transformação e comercialização de produtos agrícolas  


3.4.1.  Desenvolvimento do regadio eficiente 


3.4.2.  Melhoria da eficiência dos regadios


3.4.3.  Drenagem e estruturação fundiária


4.0.1.  Investimentos em produtos florestais identificados como agrícolas no Anexo I do Tratado 


4.0.2.  Investimentos em produtos florestais não identificados como agrícolas no Anexo I do Tratado 


5.1.1.  Criação de agrupamentos e organização de produtores


6.2.2.  Restabelecimento do potencial produtivo


8.1.3.  Prevenção da floresta contra agentes bióticos e abióticos


8.2.1.  Gestão de recursos cinegéticos


10.2.1.  EDL - Pequenos Investimentos agrícolas


10.2.1.  EDL - Pequenos Investimentos na transformação e comercialização


10.2.1.  EDL - Diversificação para atividades não agrícolas


10.2.1.  EDL - Cadeias curtas e mercados locais


10.2.1.  EDL - Promoção de produtos de qualidade locais


10.2.1.  EDL - Renovação de aldeias


10.3.1.  Atividades de cooperação dos GAL


AT - Assistência técnica da Rede Rural Nacional


AT - Áreas de intervenção 2, 3 e 4 da RRN


AT - Estruturas Locais de Apoio (ELA)


AT - Assitência Técnica


PLANO PREVISIONAL DE ABERTURA DE CONCURSOS 2016







