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*

Note que as notas a vermelho têm sempre ligação a informação suplementar.

NÃO BRINQUE COM O FOGO: "Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades
que, a qualquer título, detenham terrenos fora das zonas urbanas, são obrigados
a proceder à gestão de combustível para garantir a sua segurança e a dos outros. Para
tal devem assegurar uma faixa de limpeza não inferior a 50 metros em redor dos
edifícios (habitações, estaleiros, armazéns e outras edificações)" + INFO:

P1

Sistema de Incentivos | Investigação e Desenvolvimento Tecnológico

P 1. 1.

Projetos I&DT | Individuais

!

AVISO_01/SI/2018

Apresentação de candidaturas até 28 de Fevereiro de 2018.
Este Aviso tem como objetivo específico apoiar projetos de investimento na tipologia de
Investimento designada por “Investigação e Desenvolvimento Tecnológico”, através da concessão
de apoios financeiros a projetos que contribuam para o aumento do investimento empresarial em
matéria de I&D (P.I 1.2), apoiando projetos de empresas alinhados com os domínios prioritários da
Estratégia de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente (RIS3), que visem,
designadamente através da realização de atividades de inovação e investigação industrial e
desenvolvimento experimental, o reforço da sua competitividade, a inserção internacional e
acelerar a difusão, transferência e utilização de tecnologias, conhecimentos e resultados de I&D no
tecido empresarial.
Os projetos individuais são realizados por uma empresa, compreendendo atividades de
investigação industrial e/ou de desenvolvimento experimental, conducentes à criação de novos
produtos, processos ou sistemas ou à introdução de melhorias significativas em produtos,
processos ou sistemas existentes.
Fonte: COMPETE 2020

P1

Sistema de Incentivos | I&DT

P 1.2. Projetos de Formação em Processos de Inovação

AVISO_18/SI/2017

Apresentação de candidaturas até 28 de Dezembro de 2018.
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.
No âmbito do presente Aviso, são suscetíveis de apoio os projetos de formação, na modalidade
de candidatura individual, associados a projetos de investimentos, enquadrados nas seguintes
tipologias:
•

Inovação Empresarial e Empreendedorismo, conforme previsto no n.º 2 do
artigo 19.º do RECI;

•

Qualificação e Internacionalização das PME, conforme previsto no n.º 2 do
artigo 40.º do RECI.
Fonte: COMPETE 2020

P1

Sistema de Incentivos | I&DT

P 1. 3 'Projectos Autónomos de Formação'

AVISO_22/SI/2017

Apresentação de candidaturas até 31 de Março de 2018
Este Aviso de concurso tem como objetivo 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 de empresas na modalidade de candidatura
individual. por via de ações de formação autónomas, que visem objetivos de inovação e competitividade,
através da qualificação específica dos empresários, gestores e trabalhadores das empresas, para a
reorganização e melhoria das capacidades de gestão reforçando a sua produtividade.
Fonte: COMPETE 2020

Sistema de Incentivos | I&DT

P1

P 1.4. PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

AVISO_23/SI/2017

Projectos Individuais
Apresentação de candidaturas até 31 de Dezembro de 2018.
Os novos desafios e contextos internacionais verificados através das novas tendências
tecnológicas e estratégicas tornam a Propriedade Industrial ainda mais imperativa,
nomeadamente em temas relacionados com a economia circular, a eficiência energética e a
digitalização da economia.
Neste sentido, a Prioridade de Investimento (PI) 1. 2 do domínio temático Competitividade e
Internacionalização do Portugal 2020 tem previsto o seguinte objetivo específico:
· Reforçar a transferência de conhecimento científico e tecnológico para o sector empresarial,
promovendo uma maior eficácia do sistema de I&I na disseminação dos seus resultados por via da
propriedade intelectual.
Fonte: COMPETE 2020

P 1.5.

INTERNACIONALIZAÇÃO DE I&D

AVISO_24/SI/2017

Projectos Individuais
Apresentação de candidaturas na Fase-II até 15 de Março de 2018
A internacionalização da I&D visa aumentar a capacidade concorrencial das empresas, sendo
promovido no presente Aviso o apoio à participação em programas europeus de investigação e
inovação, em particular o Horizonte 2020 (H2020).
Neste contexto, os apoios a conceder no âmbito do presente Aviso visam apoiar a
preparação de propostas de candidatura a qualquer um dos três pilares do Programa
Europeu Horizonte 2020:
•
•
•

Excelência da Ciência;
Liderança Industrial;
Desafios Societais.

Considera-se igualmente elegível a preparação de propostas de candidaturas aos programas
delegados pela Comissão Europeia no âmbito do H2020, nomeadamente ao abrigo dos artigos 185.º
(AAL, EMPIR, EDCTP, BONUS e EUROSTARS) e 187.º (Iniciativas Tecnológicas Conjuntas e ERA-NETs),
bem como programas financiados pelo H2020 fora dos três pilares referidos: EIT,
EURATOM, Ciência com e para a Sociedade (Swafs) e Alargar a Participação (Widening).
Fonte: COMPETE 2020

P 1.6. PROJECTOS DE I&D INDUSTRIAL À ESCALA EUROPEIA
Projectos Individuais ou em Copromoção

AVISO_25/SI/2017

Apresentação de candidatura (FASE II) até 15 de Fevereiro de 2018.
O presente Aviso visa acompanhar as melhores práticas europeias neste domínio e promover o
cofinanciamento nacional a entidades portuguesas participantes em projectos europeus de I&D onde
o cofinanciamento é assegurado exclusivamente por fontes nacionais.
#Rede EUREKA; #Eurostars; #Horizonte 2020/ERA-NETS; #Horizonte 2020/Joint Undertakings.
Os projectos a apoiar inserem-se na tipologia “I&D Empresas”, conforme disposto na alínea a) do n.º 1 do Artigo
61.º do RECI, realizados no âmbito de projectos de I&D industrial à escala europeia, nos termos do previsto no
nº 3 do referido artigo 61º.
Os projectos podem ser realizados na modalidade de projectos individuais ou em copromoção. São
enquadráveis projectos inseridos em todas as atividades económicas, com especial incidência para
aquelas que visam a produção de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis ou contribuam para
a cadeia de valor dos mesmos. Neste Aviso será considerado o consórcio do projecto europeu,
sendo apenas elegíveis as despesas referentes aos copromotores nacionais.
Fonte: COMPETE 2020

P1

Sistema de Incentivos | I&DT

P 1.7

PROJECTOS DEMONSTRADORES I&DT
Projectos em CoPromoção

AVISO _29/SI/2017

Apresentação de candidatura até 31 de Janeiro de 2018.
Este Aviso tem como objetivo, disponibilizar apoios a projectos de empresas, alinhados com os domínios
prioritários da Estratégia de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente (RIS3), que assentem
em actividades de I&D concluídas com sucesso e que visem a validação industrial do conhecimento associado a
novas tecnologias susceptíveis de serem aplicadas em produtos, processos e ou sistemas, no sentido de
demonstrar, perante um público especializado e em situação real, as vantagens económicas e divulgar a nova
tecnologia que se pretende difundir.
Pretende-se, assim, por esta via, aumentar a cooperação empresarial e a articulação entre empresas e
entidades de investigação, nomeadamente centros de interface tecnológico, acelerando a difusão,
transferência e utilização de tecnologias, conhecimentos e resultados de I&D no tecido empresarial.
Fonte: COMPETE 2020

P 1.8.

PROJECTOS DEMONSTRADORES I&DT
Projectos Individuais

AVISO _30/SI/2017

Apresentação de candidaturaaté 28 DE FEVEREIRO de 2018.
Neste Aviso são abrangidos projetos demonstradores de tecnologias avançadas e de linhas-piloto,
que, partindo de atividades de I&D concluídas com sucesso, visem evidenciar, perante um público especializado
e em situação real, as vantagens económicas e técnicas das novas soluções tecnológicas que não se
encontrem suficientemente validadas do ponto de vista tecnológico para utilização comercial.
Estes projetos podem configurar uma primeira aplicação de uma nova tecnologia no desenvolvimento de uma
atividade/setor económico, com perspetivas de viabilidade técnico-económica e condições de
replicabilidade, pretendendo-se atingir a validação industrial do conhecimento associado a novas
tecnologias suscetíveis de serem aplicadas a nível nacional/internacional em produtos, processos e ou
sistemas
Fonte: COMPETE 2020

P 1.9. Projetos de I&DT Individuais (RCI)

AVISO_25/SI/2016

Apresentação de candidaturas até 29 de Março de 2018.
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, que obedeçam às seguintes disposições:
a) Projetos de interesse especial de I&D – projetos de grande dimensão cujo custo total elegível seja
igual ou superior a 10 milhões de euros e que se revelem de especial interesse para a economia nacional
pelo seu efeito estruturante para o desenvolvimento, diversificação e internacionalização da economia
portuguesa, e ou de setores de atividade, regiões e áreas considerados estratégicos;
b) Projetos de interesse estratégico de I&D – projetos que sejam considerados de interesse
estratégico para a economia nacional ou de determinadas regiões, como tal reconhecidos, a título
excecional, por Despacho Conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas do
Desenvolvimento Regional e da Economia, independentemente do seu custo total elegível.
Fonte: COMPETE 2020

P1

Sistema de Incentivos | I&DT

P 1.10. Projetos de I&DT em Co-Promoção (RCI)

AVISO_26/SI/2016

Apresentação de candidaturas até 29 de Março de 2018

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.
Fonte: COMPETE 2020

P2

Sistema de Incentivos | INOVAÇÃO PRODUTIVA

P 2.1. Regime Contratual de Investimento

AVISO _6/SI/2017

Apresentação de candidaturas até 29 de Março de 2018.
Este aviso destina-se a selecionar projetos de interesse especial e projetos de interesse estratégico.
Os projectos devem contribuir 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, devendo esse aumento
corresponder no mínimo a 20% da capacidade instalada em relação ao ano de pré-projeto;
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.

P3
P 3.1.

Sistema de Incentivos - Qualificação PME | ACREDITAÇÃO DE ENTIDADES
'VALE Economia Circular'
Candidaturas abertas até 29 de Março de2018

Aviso 06/SI/2018

O “Vale Economia Circular” tem por objetivo apoiar a transição do tecido empresarial nacional
para uma economia circular, reforçando a sua competitividade e promovendo um crescimento económico
sustentável.
Despesas Elegíveis: Serviços de consultoria com vista à identificação de uma estratégia conducente à adoção
de planos empresariais de economia circular no seguinte âmbito:

• Eco-design de processos e produtos
• Eco-Eficiência
• Eficiência energética
• Eco-inovação
• Simbioses industriais
• Extensão do ciclo de vida dos produtos
• Valorização de subprodutos e resíduos
• Novos modelos de negócio, desmaterialização e transformação digital

O incentivo máximo a conceder a cada Vale é de 7.500€ (2.500€ para os serviços de diagnóstico e 5.000€ para
os serviços de assistência técnica à implementação de recomendações de curto prazo).

ecodesign
marketing
competitividade
inovação
P 3.2.

'VALE COMÉRCIO'
Candidaturas abertas até 29 de Marçode2018

Aviso 07/SI/2018

O lançamento do “Vale Comércio” tem por objetivo o reforço da capacitação
empresarial das micro, pequenas e médias empresas destes setores, por via do incentivo à
procura de serviços que potenciem a sustentabilidade dos negócios, bem como o conhecimento
de mercados e a interface com agentes económicos relevantes nos mercados externos.
Neste processo de acreditação, são apoiados serviços de consultoria com vista à implementação de melhorias
nas iniciativas empresariais de PME em atividades económicas que visam a produção de bens e serviços
transacionáveis e internacionalizáveis no setor do comércio, serviços e restauração, nas seguintes áreas:
•
•
•
•

Inovação organizacional e gestão;
Criação de marcas e design;
Qualidade;
Economia digital e TIC.

O incentivo máximo a conceder a cada Vale é de 5.000€ para os serviços de implementação acima
previstos e assistência técnica a curto prazo.

Fonte: COMPETE

P4
P 4.1.

Sistema de Incentivos - Desenvolvimento Rural - PDR 2020
Pequenos Investimentos nas EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS
Apresentação de candidatura até 23 de Março de 2018.

OPERAÇÃO 3.2.2.

Apoio a pequenos investimentos nas explorações agrícolas para a melhoria das condições
de vida, de trabalho e de produção, com reflexo no desempenho das explorações agrícolas, mediante a
realização de investimentos materiais de pequena dimensão e de natureza pontual.
DESPESA ELEGÍVEL: São elegíveis as despesas associadas a investimentos tangíveis de pequena
dimensão necessários ao desenvolvimento da atividade produtiva agrícola, nomeadamente máquinas,
equipamentos, pequenas construções agrícolas e pecuárias, pequenas plantações plurianuais, incluindo
apoio a equipamentos de prevenção contra roubos. Não são elegíveis, nomeadamente os equipamentos
em segunda mão; compra de direitos de produção agrícola, de direitos ao pagamento, de animais e de
plantas anuais e sua plantação e equipamentos de substituição.
CONDIÇÕES DE ACESSO: + Beneficiários têm de deter contabilidade nos termos da legislação em vigor e
ter um volume de negócios igual ou inferior a 50.000€ e ter recebido de pagamentos diretos um valor
igual ou inferior a 5.000€; + Projetos de montante de investimento igual ou inferior a € 40.000 que
apresentem coerência técnica, económica e financeira a ser avaliado em sede de modelo de análise.
ÁREA GEOGRÁFICA ELEGÍVEL: A área geográfica correspondente ao território de intervenção do GAL
ADELO, no âmbito da DLBC/Rural – LEADER ADELO, integra as freguesias da Figueira da Foz, com a
exceção de Buarcos e São Julião, Tavarede e São Pedro.
NÍVEIS E TAXAS DE APOIO: Os apoios são concedidos para investimentos até 40.000 € por projeto, sob a
forma de subsídios não reembolsáveis: • 50% do investimento elegível se a exploração se situar em
região menos desenvolvida ou zona com condicionantes naturais ou outras específicas; • 40% do
investimento elegível nas outras regiões, sendo limitado a 25.000€ por beneficiário durante o período de
programação.

Para determinadas tipologias de investimento poderá prever-se a utilização de custos simplificados, na
forma de custos unitários.
Fonte: PDR 2020

P 4.2.

INVESTIMENTOS NÃO PRODUTIVOS

OPERAÇÃO 7. 1 1. 1.

Aberto até 29 de Março de 2018
Esta Operação apoia:
• Instalação e recuperação de galerias ripícolas - Pessoas singulares ou coletivas de natureza pública ou
privada que exerçam atividade agrícola, e cuja exploração esteja localizada maioritariamente em sítios da Rede
Natura 2000, Rede Nacional de Áreas Protegidas, e Rede de corredores ecológicos estabelecidos nos PROF;
• Erradicação de espécies invasoras lenhosas - Pessoas singulares ou coletivas de natureza pública ou
privada que exerçam atividade agrícola, e cuja exploração esteja localizada maioritariamente em área
geográfica de aplicação dos Apoios Zonais da Peneda-Gerês, de Montesinho-Nogueira e Douro Internacional da
Ação 7.3. Pagamentos Rede Natura;
• Recuperação de muros de pedra posta - Pessoas singulares ou coletivas de natureza pública ou
privada que exerçam atividade agrícola, e cuja exploração esteja localizada maioritariamente na área de
incidência da Região Demarcada do Douro, e do Apoio Zonal da Peneda-Gerês previsto na ação 7.3 –
Pagamentos Rede Natura.
Os níveis e taxas de apoio, são concedidos da seguinte forma:
• Instalação e recuperação de galerias ripícolas e Erradicação de espécies invasoras lenhosas: subsidio
não reembolsável, limitado a um montante por beneficiário, sendo o nível de apoio de 85%;
• Recuperação de muros de pedra posta: subsidio não reembolsável por metro linear de muro de
pedra posta recuperado, sendo o apoio determinado segundo metodologia de custos simplificados.
Fonte: PDR 2020

Faça aqui o download do plano previsional de abertura de candidaturas PDR 2018 (Atualizado a 19.01.2018)

P5
P 5. 1.

Sistema de Incentivos - Desenvolvimento Local - ADELO | Medida 10 – LEADER
CADEIAS CURTAS E MERCADOS LOCAIS

OPERAÇÃO 10. 2. 1. 4.

Aberto até 28 de Fevereiro de 2018
Criação de circuitos curtos / cadeias curtas de distribuição / comercialização de proximidade de produtos
agrícolas e transformados incluindo os abrangidos por regimes formais de diferenciação referentes a áreas de
proteção da natureza.
DESPESA ELEGÍVEL: Serão consideradas elegíveis as despesas relacionadas com as atividades a desenvolver,
nomeadamente: constituição da empresa; elaboração do projeto; aquisição de equipamentos; construção ou
obras de adaptação ou remodelação de edifícios, despesas intangíveis diretamente associadas a atividades
comerciais. Não são elegíveis os custos de manutenção decorrentes do uso normal das instalações.
ÁREA GEOGRÁFICA ELEGÍVEL:

Freguesias da Figueira da Foz (excepto Buarcos e S.Julião, Tavarede e S.Pedro).

NÍVEIS E TAXAS DE APOIO:

Apoio a projetos de investimento superior a 5.000 € e até 200.000 €. Incentivo não
reembolsável até 50% das despesas elegíveis.

P 5.2.

PROMOÇÃO DE PRODUTOS DE QUALIDADE LOCAIS

OPERAÇÃO 10. 2. 1. 5.

Aberto até 28 de Fevereiro de 2018
Promoção de produtos de qualidade certificada e produtos locais, incluindo os abrangidos por regimes formais
de diferenciação referentes a áreas de proteção da natureza.
DESPESA ELEGÍVEL:
A operação consiste no apoio ao desenvolvimento de atividades necessárias à
informação e promoção específica de produtos abrangidos por regimes de qualidade ou produtos locais:

••Elaboração de estratégias de marketing, ações de promoção e publicidade; ••Aquisição de serviços de
consultoria especializada.
ÁREA GEOGRÁFICA. ELEGÍVEL:
NÍVEIS E TAXAS DE APOIO:

Freguesias da Figueira da Foz (excepto Buarcos e S.Julião, Tavarede e S.Pedro).
Apoio a projetos de investimento superior a 5.000 € e até 200.000 €.

Incentivo não reembolsável até 50% das despesas elegíveis.No caso de planos apresentados em parcerias de
agrupamentos e com um mínimo de 3 produtos, ou no caso da promoção de novos produtos qualificados, o
investimento poderá atingir um máximo de 400.000 €.

P6

Sistema de Incentivos - Programa Operacional MAR 2020
Consulte aqui o plano de avisos do Programa Operacional
Leia tb:

P 6.1.

'Estratégia Nacional para o MAR 2013-2020'

'Investimentos a Bordo no domínio da EFICIÊNCIA ENERGÉTICA'

Portaria 61/2016

Apresentação de Candidaturas em Contínuo
O objectivo é promover uma pesca ambientalmente sustentável,
de recursos, inovadora, competitiva e baseada no conhecimento.

eficiente

em

termos

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

P 6.2.

'Apoio ao ARRANQUE DA ACTIVIDADE DE JOVENS PESCADORES'

Fonte: Mar2020

Portaria 60/2016

Apresentação de Candidaturas em Contínuo

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.
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.
Fonte: Mar2020

P 6.3.

'Promoção da Comercialização e da Transformação
dos PRODUTOS DE PESCA E AQUICULTURA'

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
Fonte: Mar2020
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Sistema de Incentivos - Programa Operacional MAR 2020
Aquicultura Biológica e Serviços Ambientais

Anúncio n.º 18/2017

Apresentação de candidaturas 26 de Fevereiro de 2018.
No âmbito da aquicultura biológica, da conversão para sistemas de ecogestão e auditoria são suscetíveis
de apoio as operações enquadráveis numa das seguintes tipologias:
• Conversão dos métodos de produção aquícola convencionais para a aquicultura biológica;
• Participação nos sistemas de ecogestão e auditoria da União (EMAS) criados pelo Regulamento
(CE) n.º 761/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de março de 2001.
No âmbito da prestação de serviços ambientais pela aquicultura são suscetíveis de apoio as operações
enquadráveis numa das seguintes tipologias:
• Métodos aquícolas compatíveis com necessidades ambientais específicas e sujeitos a requisitos de
gestão específicos resultantes da designação de zonas NATURA 2000 nos termos das Diretivas
92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1992 e 2009/147/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 30 de novembro de 2009;
• Participação na conservação e reprodução ex situ de animais aquáticos, no âmbito de programas
de conservação e restauração da biodiversidade elaborados pelas autoridades públicas, ou sob a
sua supervisão;
• Operações aquícolas que incluam a conservação e a melhoria do ambiente e da biodiversidade,
assim como a gestão da paisagem e das características tradicionais das zonas aquícolas.

* Podem apresentar candidaturas à presente medida as empresas aquícolas.

P 7.2.

Apoio aos Investimentos em Portos de Pesca, Locais de
Desembarque, Lotas e Abrigos

Fonte: MAR 2020

Anúncio n.º 19/2017

Apresentação de candidaturas até 12 de Março de 2018.

Os apoios previstos nesta medida têm como finalidade:
•
•
•
•
•

Aumentar a qualidade, o controlo e a rastreabilidade dos produtos desembarcados;
Aumentar a eficiência energética;
Contribuir para a proteção do ambiente;
Melhorar as condições de segurança e de trabalho;
Facilitar o cumprimento da obrigação de desembarque das capturas de acordo com as regras da
Política Comum das Pescas;

• Acrescentar valor a componentes subutilizadas das capturas.
Tipologia das atividades a apoiar:
o Aquisição e modernização de equipamentos em portos lotas, postos de vendagem, locais
de desembarque e abrigos que facilitem a obrigação de desembarcar todas as capturas;
o Aquisição e modernização de equipamentos para armazenamento e tratamento de
desperdícios que contribuam para a redução das rejeições;
o Aquisição e instalação de meios ou equipamentos de conservação de componentes
subutilizadas das capturas;
o Investimentos que contribuam para proteção do ambiente, incluindo instalações de recolha
de detritos e lixo marinho;
o Investimentos que melhorem as condições de segurança e de trabalho nos portos, lotas,
postos de vendagem, locais de desembarque e abrigos.
Podem apresentar candidaturas ao abrigo da presente medida: pessoas singulares ou coletivas de direito
privado, cujo objeto social se enquadre nas atividades do setor da pesca; Organizações de produtores da pesca
ou associações de armadores e pescadores, sem fins lucrativos; Entidades públicas, da administração central,
direta ou indireta, ou entidades de capitais públicos, com atribuições e responsabilidades na administração
marítimo-portuária ou na área da pesca e autarquias locais;
Fonte: MAR 2020

Faça aqui o download do plano previsional de abertura de candidaturas MAR 2020.
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Sistema de Incentivos | F U N D O

AZUL

P 8.1.

NOVOS EMPREENDEDORES DO MAR

EDITAL nº3/2017

Apresentação de candidaturasaté 28 de Fevereiro de 2018.
Este anúncio tem como objectivo estimular a emergência de uma nova geração de empreendedores do mar
(start-ups, PME e empresas) 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) e
• 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:
• Criação de start-ups tecnológicas da nova economia do mar;
• 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;
• Promoção das energias renováveis.
São privilegiadas as candidaturas apresentadas em consórcio, preferencialmente envolvendo entidades
empresariais.
O apoio máximo atribuível por operação para as prioridades estratégicas previstas no anuncio nomeadamente
nas alíneas a) a e) do ponto 2. é de 500.000 € (quinhentos mil euros). O apoio máximo atribuível por operação
para a prioridade estratégica prevista na alínea f) do ponto 2. supra é de 150.000 € (cento e cinquenta mil
euros). A taxa de comparticipação máxima é de 90% do valor total elegível do projeto.
Fonte: DGPM

P 8.2. SEGURANÇA MARÍTIMA

EDITAL nº4/2017

Apresentação de candidaturas até 4 de Março de 2018.
Este anúncio destina-se ao financiamento de projetos no âmbito da segurança marítima, designadamente:
• Formação ao nível da segurança no mar;
• Investimentos ou ações que visem a salvaguarda da vida humana no mar.
Visa financiar projetos no âmbito da promoção de tecnologias e de iniciativas que visem o reforço da formação
ao nível da segurança no mar e de investimentos ou ações relevantes para a salvaguarda da vida humana no
mar.
Pode beneficiar dos apoios do Fundo qualquer entidade coletiva, do setor público, cooperativo, social ou privado,
com ou sem fins lucrativos. São privilegiadas as candidaturas apresentadas em consórcio.
O apoio máximo atribuível por operação é de 200.000 €, com uma taxa de comparticipação máxima de 90%
do valor total elegível do projeto.
Fonte: DGPM
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Sistema de Incentivos | FUNDO AZUL
BIOTECNOLOGIA AZUL

EDITAL nº5/2017

Apresentação de candidaturasaté 4 de Março de 2018.
As candidaturas devem ser apresentadas em inglês

O presente anúncio destina-se ao financiamento de projetos de investigação científica e tecnológica na área
da biotecnologia azul, que se enquadrem nas seguintes tipologias de operação:
• Desenvolvimento de novos produtos de origem biotecnológica a partir de recursos marinhos;
• Desenvolvimento de sistemas de produção que implementem a economia circular na área do
mar,nomeadamente através de soluções de utilização de subprodutos das indústrias ligadas ao
mar, que visam a criação de valor acrescentado, e a redução de resíduos e impacto ambiental;
• Contribuir para o combate às alterações climáticas e acidificação dos oceanos, através do
desenvolvimento de processos energeticamente mais eficientes e com dependência reduzida de
recursos fósseis, que contribuam para a diminuição da pegada ambiental das atividades
económicas;
• Desenvolvimento de tecnologias que contribuam para o combate à poluição marinha para a
reduçãodo lixo marinho.
Podem beneficiar de apoios pelo Fundo:
• Instituições públicas ou privadas com ou sem fins lucrativos.
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.
O apoio máximo atribuível por operação é de 200.000 €, com uma taxa de comparticipação
máxima de 90% do valor total elegível do projeto.
Fonte: DGPM

P 8.4.

MONITORIZAÇÃO E PROTEÇAO DO AMBIENTE MARINHO

EDITAL nº6/2017

Apresentação de candidaturasaté 4 de Março de 2018.
São suscetíveis de apoio as seguintes operações:
•
•
•
•
•

Garantia do bom estado ambiental do domínio público marítimo;
Prevenção e combate à poluição do meio marinho;
Proteção ou recuperação de ecossistemas e biodiversidade marinha;
Resposta a situações de emergência de salvaguarda dos interesses nacionais marítimos;
Consciencialização social sobre a importância do mar.

Podem beneficiar do presente apoio as seguintes entidades:
•
•
•
•
•

Entidades privadas com ou sem fins lucrativos, incluindo organizações não governamentais de ambiente;
Instituições do ensino superior, institutos e unidades de I&D;
Outras instituições de ensino;
Laboratórios do Estado;
Organismos da Administração Pública e setor empresarial do Estado, incluindo os da administração
regional e local.

O apoio máximo atribuível por operação é de 150.000 €, com exceção das operações com o
objetivo da sensibilização e promoção da literacia do oceano, cujo apoio máximo por operação é de 75.000
€, com uma taxa de comparticipação máxima de 90% do valor total elegível do projeto.
Fonte: DGPM

ESTRATÉGIA TURISMO 2027
Estão
abertas
a
linha
de
financiamento
a
projectos de dinamização turística que contribuam para
o desenvolvimento de atividades turísticas associadas
à valorização do património cultural e natural do País.
Esta linha de financiamento sob a forma de capital de
risco, é gerida pela Portugal Ventures e pode apoiar
projectos inovadores e que visem a requalificação e
fruição turística do património cultural e natural do
País, incluindo
a ampliação
de
empreendimentos
turísticos existentes tendo em vista posicioná-los em
segmentos de maior valor acrescentado.
+INFO:
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Sistema de Incentivos - PROGRAMA OPERACIONAL TURISMO 2020

P9.1.

Linha de Apoio à Sustentabilidade

Despacho Normativo n.º 18/2017

Apresentação de Candidaturas até: 31 de dezembro 2018

> Regulamento

São susceptíveis de enquadramento na presente linha de apoio as seguintes iniciativas e projetos:

Iniciativas e projetos que contribuam para promover um maior e melhor integração entre os
residentes e os turistas, melhorar a qualidade de vida dos residentes e promover uma maior retenção de valor
para a comunidade em resultado da atividade turística, nomeadamente nas áreas da inovação social,
da higiene urbana, da mobilidade, da acessibilidade, da sinalética, da diminuição do ruído, da qualidade do
ar, privilegiando intervenções que garantam a valorização e uso eficiente dos recursos;

Iniciativas e projetos que visem a dinamização económica dos espaços urbanos, através do
apoio à valorização, requalificação e inovação do comércio de proximidade e dos mercados, incluindo a
qualificação dos recursos humanos;

Promoção do consumo de produtos locais por parte dos visitantes;

Projetos e ações de educação/sensibilização ambiental e social no turismo, numa ótica
colaborativa, visando, designadamente, a proteção do património natural e histórico e cultural;

Iniciativas e projetos que fomentam a valorização dos territórios e das comunidades nas suas
várias dimensões, permitindo, a valorização da identidade do País, das comunidades locais e que facilitem
o diálogo intergeracional.

P9.2. 'LINHA DE APOIO À QUALIFICAÇÃO DA OFERTA'

Linhas de financiamento

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 vigorará até 31 de
Dezembro de 2018, 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
turística,
sejam energética
negócios
turísticos,
nomeadamente
na área
da animação
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.
Fonte: Turismo de Portugal

# Programa Valorizar
A Linha de Apoio à Sustentabilidade enquadra-se no âmbito do Programa Valorizar, criado pelo Despacho Normativo n.º
9/2016, de 28 de outubro, que tem por objetivo promover a contínua qualificação dos destinos, através da regeneração,
requalificação e reabilitação dos espaços públicos com interesse para o turismo e da valorização do património cultural e
natural do país, bem como do desenvolvimento de condições para a promoção da sustentabilidade da atividade turística.
_ Formalização das candidaturas:
• Aceder a SGPI
• - Sistema de Gestão de Projetos de Investimento.

Fonte: Turismo de Portugal
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Sistema de Incentivos - Instrumento Financeiro | IFRRU 2020

P 10.1.

PORTAL DA
HABITAÇÃO

'LINHA DE APOIO AO INVESTIMENTO EM
REABILITAÇÃO URBANA'

O IFRRU 2020 é um instrumento financeiro destinado a apoiar investimentos em reabilitação urbana,
que cobre todo o território nacional e reúne diversas fontes de financiamento, quer fundos europeus do
PORTUGAL 2020, quer fundos provenientes de outras entidades como o Banco Europeu de Investimento e o
Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa, conjugando-os com fundos da banca comercial.
Os apoios são concedidos através de produtos financeiros de dois tipos (não acumuláveis):
• Empréstimos – concedidos pelos bancos selecionados para gestão dos apoios IFRRU 2020, com
maturidades até 20 anos, períodos de carência equivalentes ao período do investimento + 6 meses
(máx. 4 anos) e taxas de juro abaixo das praticadas no mercado para investimentos da mesma
natureza;
• Garantias – associadas a empréstimos concedidos pelos mesmos bancos, destinando-se a
projectos que não dispõem de garantia bastante.
Aos projectos podem ainda ser atribuídos benefícios fiscais já decorrentes da lei, inerentes à sua localização e
natureza da intervenção, nomeadamente ao nível do IMI, IMT e IVA.
São apoiadas as seguintes intervenções:
• Reabilitação integral de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos (ou, no caso de idade
inferior, que demonstrem um nível de conservação igual ou inferior a 2, nos termos do Decreto-Lei
n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro);
• Reabilitação de espaços e unidades industriais abandonadas;
• Intervenções em edifícios de habitação social que sejam alvo de reabilitação integral.
No mesmo pedido de financiamento, o IFRRU 2020 apoia medidas de eficiência energética complementares às
intervenções de reabilitação urbana.
Os edifícios a reabilitar têm de estar localizados numa área delimitada pelo Município: Área de Reabilitação
Urbana (ARU)/Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU).
Se a operação estiver inserida num edifício de habitação social: tem de estar localizada na área delimitada pelo
Município no Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD).
Fonte: Portal da Habitação

3 passos para preparação do pedido de financiamento:
1 - Pedido de parecer de enquadramento à
Câmara Municipal da localização do imóvel
2 - Certificado Energético do imóvel
antes da intervenção elaborado por
perito qualificado pela ADENE
3 - Pedido de
financiamento junto dos
bancos selecionados

> video
promocional
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Sistema de Incentivos Comunitários - INVESTIGAÇÃO & INOVAÇÃO
Está disponível o Programa de Trabalhos para
o período 2018-2020 do "Societal Challenge 5
- Climate Action, Environment, Resource
Efficiency and Raw Materials" .

P 11. 1.

+ INFO

HORIZONTE 2020 | EINNOSUP-05-2018-2020
Candidaturas abertas até 15 de Março de 2018
Abertas as candidaturas no âmbito da convocatória para apoio à inovação das PME, com o
objetivo específico de promover metodologias e um ambiente de aprendizagem por pares no
contexto de agências de inovação, procurando assim contribuir para a promoção da transferência de
boas práticas entre estruturas de apoio às PME.
+ INFO

O programa COSME complementa outros
programas da União Europeio 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.

P 11. 2

COSME | COS-CLUSTPARTNS-2017-3-02

+ INFO*

Candidaturas abertas até 8 de Março de 2018
Estão abertas as candidaturas para o desenvolvimento de parcerias europeias estratégicas
com investimentos para a especialização inteligente, através da promoção da cooperação entre
grupos regionais para beneficiar as PME, os seus projetos de expansão e de investimento
conjunto na Europa.

>

Obtenha ajuda com o 'Manual on-line H2020' ,o seu guia sobre os procedimentos desde a

>

submissão até à gestão da sua candidatura.

>
>

Get support
H2020 Online Manual is your guide on the procedures from proposal submission to managing your grant.

CONSULTE AQUI a selecção dos principais Avisos das Subvenções, Iniciativas e Programas Comunitários com potencial
interesse para o Centro de Portugal.

P 12
P 12.1.

Sistema de Incentivos - Empreendedorismo & Emprego | OPORTUNIDADES

A Tourism Creative Factory: push4tourism

 INFO:

Inscrições abertas até 28 de fevereiro de 2018
Este projeto insere-se na iniciativa Tourism Training Talents, premiada pela Organização Mundial
do Turismo este ano e é uma iniciativa de aceleração, criada pela Rede de Escolas do Turismo
de Portugal, em conjunto com a sua rede de parceiros, que disponibiliza aos futuros empreendedores
as melhores práticas dos programas de aceleração de ideias de negócio na área do
Turismo, adequando-as às necessidades dos micro-negócios de base local.
Se tens uma ideia na Área do Turismo e
queres contar com o apoio da Rede de Escolas do Turismo de Portugal, assim como com
uma rede de formadores e mentores
especializada em apoiar negócios, então..
..esta iniciativa é para ti!
Descobre mais e inscreve-te AQUI.
P 12.2

Prémio José Manuel Alves | Empreendedorismo Turístico | 3.ª Edição

 INFO:

Inscrições abertas até 28 de fevereiro de 2018
Este concurso destina-se à deteção e apoio a projetos inovadores no setor do Turismo com
implementação na região Centro de Portugal, através do qual se pretende consagrar a melhor ideia
de negócio no setor.
Os projetos devem enquadrar-se nas seguintes atividades:
o
o
o
o
o
o
o

Alojamento turístico (incluindo empreendimentos turísticos e alojamento local);
Agências de viagens e turismo/operadores turísticos;
Estabelecimentos de restauração e de bebidas;
Aluguer de veículos automóveis sem condutor (rent-a-car);
Atividades de animação turística;
Projetos de base tecnológica associados ao setor do Turismo;
Outras tipologias de projeto, desde que relacionadas com a atividade turística.

Podem concorrer pessoas singulares, individualmente ou em grupo/equipa, com o objetivo de explorar
uma ideia empreendedora e inovadora a implementar na região Centro de Portugal.

P 12.3

TAKE OFF | Capacitação de Empreendedores e Aceleração de Ideias

 INFO:

Inscrições abertas até 9 de Março de 2018
O projeto TAKE-OFF visa fomentar o empreendedorismo de base tecnológica na área dos "materiais
avançados" através da atuação conjunta e concertada em três sectores de atividade,
nomeadamente, o têxtil e vestuário, plásticos e moldes, e cerâmica e vidro.
O objetivo estratégico passa por atuar junto
de empreendedores, projetos e ideias
inovadoras que sejam confluentes nestes
três sectores e utilizem as suas matérias-primas de base para o desenvolvimento de
novos produtos ou processos que possam
ser catalisadores de novas empresas a atuar
no mercado, geradoras de novos postos de
trabalho qualificado e riqueza para a região
em que se integram.
Projeto coordenado pelo CITEVE (Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e Vestuário) e tem como
copromotores o CTCV (Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro), o CENTIMFE (Centro Tecnológico
da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos) e a UBI (Universidade da Beira Interior). Se
tens uma ideia de negócio na área dos Materiais Avançados, és empreendedor e queres lançar a tua
própria empresa, então inscreve-te através do formulário de inscrição disponibilizado AQUI.

P 13

LEGISLAÇÃO

Normas técnicas europeias
Directive 98/34: Para garantir um ambiente favorável à competitividade das empresas, impedir a criação de
obstáculos técnicos inúteis ao comércio Internacional, incentivar a conciliação e o reconhecimento das normas
técnicas entre os estados-membros, a EU publicou a diretiva (EU) 2015/1535, relativa ao procedimento de
informação no domínio das regulamentações técnicas e das regras relativas aos serviços da sociedade da
informação.
No sentido de dar cumprimento a esta directiva foi criado ainda o Sistema de Informação sobre
Regulamentação Técnica (TRIS - Technical Regulations Information System).
O Sistema de Informação de Regulamentação Técnica é uma ferramenta que está disponível a qualquer
operador económico, onde pode expressar a sua opinião sobre o impacto nas regulamentações técnicas
nacionais idealizadas por outros Estados-Membros e ainda adaptar as suas actividades em tempo útil para
futuros regulamentos técnicos.'
VIDEO_Don't let barriers stop your success!

+INFO

MIRR 2017
Encontra-se disponível, a Plataforma SILiAmb para a submissão do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR),
referente ao ano de 2017. O período para submissão decorrerá até 31 de março de 2018.
Para preenchimento do MIRR, deve aceder ao SILiAmb, disponível em:
https://siliamb.apambiente.pt/pages/public/login.xhtml

+ informação

Comunicação de Gases Fluorados 2017
O formulário de gases fluorados encontra-se disponível para submissão, dos dados relativos ao ano de 2017,
até 31 de março de 2018. Recordamos que, só deverão fazer a comunicação no Formulário de Gases
Fluorados,
os
operadores
cujos
equipamentos
cumpram
a
condição
abaixo
indicada:
- Contenham quantidades iguais ou superiores a 5 toneladas de equivalente de CO2 (ver Conversor da
Agência Portuguesa do Ambiente).
Para efetuar a comunicação, deve utilizar o Formulário de Gases Fluorados, disponível em:
https://formularios.apambiente.pt/GasesF/

+ informação

Registo de Produtores de Produtos | Plataforma Siliamb
Os produtos objeto de registo são aqueles abrangidos pela legislação de fluxos específicos de resíduos, o
Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, e o Decreto-Lei n.º 267/2009, de 29 de setembro.
Os produtores de produtos abrangidos por fluxos específicos de resíduos devem registar-se seguindo os
passos:
Passo 1 - Registo SILiAmb
Passo 2 - Enquadramento de produtor de produto/embalador
Passo 3 – Submissão de declarações respeitantes aos produtos enquadrados.
O Sistema de Registo deverá ser efetuado através:
https://siliamb.apambiente.pt/, até 31 de março de 2018.

+ informação

PROGRAMA SIMPLEX + 2017 | Comunicar ao Consumidor
A medida do SIMPLEX+, Informação ao consumidor + simples, já está implementada. Já é
possível organizar e disponibilizar, de forma mais simples e acessível, todas as informações que
atualmente se encontram afixadas, em formato papel, nos estabelecimentos comerciais, quer sejam
obrigatórias ou facultativas.
Através da plataforma www.comunicarconsumidor.gov.pt os comerciantes podem criar o seu painel de
informações ao consumidor, o qual substitui, para todos os efeitos legais, os vários documentos em
formato papel afixados nas paredes do seu estabelecimento comercial. É simples e não tem custos.
LINKS

I N S T I T U TO
PORTUGUÊS DA

CMFF

DRAPc

ENERGIA
E GEOLOGIA

QUALIDADE

ALIMENTAÇÃO
VETERINÁRIA

CONDIÇÕES
DE TRABALHO

INFARMED

AGÊNCIA
do
AMBIENTE
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NO CONCELHO

Comunicação do Ministério da Administração Interna e do Ministério da Agricultura,
Florestas e Desenvolvimento Rural.

+ INFO:

..não brinque com o fogo!
Até 15 de março é obrigatório:
Limpar o mato e cortar árvores:50 Metros à volta das casas, armazéns, oficinas, fábricas ou
estaleiros; 100 Metros nos terrenos à volta das aldeias, parques de campismo, parques industriais,
plataformas de logística e aterros sanitários;
Limpar as copas das árvores 4 metros acima do solo e mantê-las afastadas pelo menos 4 metros
umas das outras;
Cortar todas as árvores e arbustos a menos de 5 metros das casas e impedir que os ramos cresçam
sobre o telhado.

Análise do tecido empresarial do Município 2016
Esta análise do tecido
empresarial do
Município da Figueira da
Foz realizado pela
Informa D&B, permite
uma consulta rigorosa,
detalhada e
fundamentada do
tecido empresarial
local, revelando a
situação da economia
do Município e das suas
empresas através de
indicadores atualizados
como Número de
empresas; Volume de
negócios; Emprego;
Número de
exportadoras; Volume
de exportações;
Constituições,
Encerramentos
e Insolvências nos
últimos 5 anos.

+ INFO:

Distinções PME_Excelência 2017

+ INFO:

PHOTO: Arquivo Fotográfico Municipal
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EVENTOS

6a8
MAR 18

México
+info

7
MAR 18

London
+info

5a7
JUN 18

Estugarda
+info

SIR

SISTEMA DA
INDÚSTRIA
RESPONSÁVEL

29 a 30
JUN 18

Leiria
+info

