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Concursos em aberto: 
Concursos/Apoios Prazo 

Sistema de Incentivos – “Qualificação das PME” – Contratação de Recursos Humanos 

Altamente Qualificados” (Aviso n.º Norte-59-2018-42) 

Fase 2: 28 de fevereiro a 31 de maio de 2019 

Fase 3: 31 de maio a 30 de agosto de 2019                    

Fase 4: 30 de agosto a 17 de dezembro de 2019 

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT) – Projetos de 

I&D Individuais (Aviso n.º 34/SI/2018) 
Até 29 de março de 2019 

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT) – I&D 

Empresarial/Projetos de I&D Industrial à Escala Europeia (Aviso n.º 18/SI/2018) 
Até 29 de março de 2019 

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT) – Núcleos de 

I&D – Projetos Individuais (Aviso 01/SI/2019) 
Até 29 de março de 2019 

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico – PI 1.2 – 

Internacionalização de I&D – Projetos Individuais (Aviso 02/SI/2019) 

Fase 1: 06 de fevereiro a 01 de abril de 2019 

Fase 2: 01 de abril a 01 de julho de 2019                    

Fase 3: 01 de julho a 01 de outubro de 2019 

Fase 4: 01 de outubro a 31 de dezembro de 

2019 

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico – PI 1.2 – Proteção de 

Direitos da Propriedade Intelectual e Industrial – Projetos Individuais (Aviso 03/SI/2019) 
Até 31 de dezembro de 2019 

Sistema de Incentivos “Internacionalização das PME” – Projetos Conjuntos (Aviso n.º 

35/SI/2018) 
Até 5 de abril de 2019 

Clubes de Fornecedores – Seleção de Redes para a Consolidação de Clubes de Fornecedores 

(Aviso n.º 28/SI/2018) 
Até 31 de dezembro de 2019 

Sistema de Incentivos “Qualificação das PME” – “Vale Economia Circular” (Aviso n.º 

20/SI/2018) 

Até à receção do número máximo de 

candidaturas indicado no Aviso 

Sistema de Incentivos “Qualificação das PME” – “Vale Comércio” (aviso n.º 21/SI/2018) 
Até à receção do número máximo de 

candidaturas indicado no Aviso 

Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica (ICDT) – PI 1.1 e Sistema de Incentivos 

à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT) – Internacionalização de I&D – 

Projetos Individuais (Aviso n.º 11/SI/2015)  

Decorre em contínuo 

Processo de Acreditação de Entidades para Prestação de Serviços – Projeto Simplificado “Vale” 

(Aviso n.º SI-99-2015-22) 
Decorre em contínuo 

Sistema de Incentivos – Proteção de Direitos da Propriedade Industrial – Projetos Individuais 

(Aviso n.º 17/SI/2015) 
Decorre em contínuo 
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I. ATRIBUIÇÃO DO INCENTIVO PELA INTRODUÇÃO NO CONSUMO DE 

VEÍCULOS DE BAIXAS EMISSÕES 2019 (www.fundoambiental.pt) 
 

ENQUADRAMENTO: 

Dar continuidade à implementação de medidas de aceleração da apropriação de energias de tração alternativas e 

ambientalmente mais favoráveis, como a tração 100% elétrica, dado o seu claro contributo para a melhoria da 

qualidade do ar, redução de ruído e descarbonização. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

São elegíveis, para atribuição do incentivo à introdução no consumo de veículos de baixas emissões, pessoas 

singulares e pessoas coletivas. 
 

CONDIÇÕES PARA ATRIBUIÇÃO DO INCENTIVO:  

a) Veículos ligeiros: o incentivo pela introdução no consumo de veículos de baixas emissões de quatro rodas 

é traduzido na forma de atribuição de unidades de incentivo no valor de 3.000,00€, no caso de pessoas 

singulares, e de 2.250,00€, no caso de pessoas coletivas, e é devido pela introdução no consumo de um 

veículo 100% elétrico novo, sem matrícula, isto é, cujo primeiro registo tenha sido feito em nome do 

candidato, a partir de 1 de janeiro de 2019. 

b) Motociclos de duas rodas e ciclomotores elétricos: o incentivo pela introdução no consumo de 

motociclos de duas rodas e ciclomotores elétricos é traduzido na forma de atribuição de unidades de 

incentivo no valor de 20% do valor do veículo, até ao máximo de 400€, devido pela introdução no 

consumo de um veículo 100% elétrico novo, isto é, cujo primeiro registo tenha sido feito em nome do 

candidato, a partir de 1 de janeiro de 2019. 

c) Bicicletas elétricas: O incentivo pela introdução no consumo de bicicletas elétricas é traduzido na forma 

de atribuição de unidades de incentivo no valor de 250,00€, devido pela introdução no consumo de 

bicicleta elétrica nova, cuja aquisição tenha sido feita em nome do candidato a partir de 1 de janeiro de 

2019. 
 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 30 de novembro de 2019. 

 

 

II. PROGRAMA SÊ-LO VERDE 2019 (www.fundoambiental.pt) 
 

ENQUADRAMENTO: 

Incentivar a adoção de boas práticas ambientais, inovadoras e com impacte ambiental, social e económico nos 

grandes eventos, através do financiamento de medidas a adotar nesses eventos. 

O presente programa aplica-se a: 

A. Eventos de massas entendidos como uma assembleia de pessoas reunidas para um evento cujo objetivo 

principal é o entendimento ao ar livre, num recinto devidamente licenciado para o efeito, com registo de 

entradas, pagas, onde a assistência prevista é de cinco mil pessoas ou mais por dia e onde a duração do 

programa diário é de duas horas ou mais, durante pelo menos dois dias consecutivos, excluindo-se do 

âmbito de aplicação do presente Regulamento: estádios, arenas, auditórios ou locais similares, com 

estruturas edificadas permanentes; 

B. Provas de atletismo, nomeadamente da disciplina de corrida, como sejam provas de estrada, corta mato 

e outras, com fins competitivos, de promoção turística ou solidários, sendo consideradas provas 

organizadas por clubes, autarquias ou outras entidades juridicamente constituídas. 
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BENEFICIÁRIOS:  

Promotores de eventos, na qualidade de pessoa singular ou coletiva que tenha por atividade a promoção ou 

organização de eventos de massas, isoladamente ou em parceria com outras entidades promotoras ou não 

promotoras, que apresentem candidatura para medidas a implementar enquadrados nas seguintes categorias: 

a) Categoria A: Eventos com um número máximo de «espetadores/participantes por dia/por evento», dado 

pela lotação do recinto/da prova, entre 3.000 e 15.000 (inclusive); 

b) Categoria B: Eventos com um número máximo de «espetadores/participantes por dia», dado pela lotação 

do recinto/da prova, acima de 15.000. 
 

TIPOLOGIA DE APOIO:  

TANGÍVEIS: 

a) No âmbito do vetor recursos:  

i) Medidas que visem a incorporação de materiais reciclados e a reutilização de materiais; 

ii) Medidas que promovam a desmaterialização dos processos associados ao evento, requisitos 

ambientais dos produtos e serviços; 

iii) Medidas que visem a eficiência hídrica no evento, designadamente a utilização de equipamentos e 

dispositivos eficientes, o aproveitamento de águas pluviais, a reutilização de águas residuais, em 

condições que não constituam risco para a saúde pública; 

iv) Medidas que visem a gestão eficiente dos recursos e dos materiais usados no evento. 
 

b) No âmbito do vetor energia:  

i) Medidas inovadoras de eficiência energética e de incorporação de energias de fontes renováveis na 

iluminação, no transporte e na produção de energia; 

ii) Medidas que contemplem transportes de zero emissões; 

iii) Medidas que contemplem serviços partilhados de transporte; 

iv) Medidas que visem intervenções de baixo carbono na cadeia logística. 
 

c) No âmbito do vetor emissões:  

i) Medidas que visem a minimização das emissões para o ar, de minimização do ruído, redução da 

produção e gestão de resíduos; gestão de efluentes no evento que vão para além das exigências 

legais ou previstas nas normas aplicáveis ou condições de licenciamento; 

ii) Medidas que visem a minimização das emissões para ar, de minimização do ruído, de redução da 

produção e gestão de resíduos; gestão de efluentes na cadeia de valor/logística associada ao evento; 

iii) Medidas que visem a proteção do solo das áreas utilizadas e sua recuperação; 

iv) Medidas que visem a limpeza do recinto e áreas conexas, designadamente a reposição da situação 

inicial e/ou sua requalificação. 
 

INTANGÍVEIS: 

a) Ações de sensibilização no âmbito dos vetores Recursos, Energia, Emissões e Educação; 

b) Elementos de comunicação associados a ações de sensibilização; 

c) Medidas de contabilização das emissões como inventários de emissões, cálculo da pegada hídrica, 

carbónica, etc.; 

d) Medidas que promovam o envolvimento do cidadão em iniciativas de «responsabilidade» ambiental 

associadas ao evento; 

e) Desenvolvimento de aplicações inovadoras no âmbito dos vetores ambientais previstos no presente 

regulamento. 
 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DOS BENEFICIÁRIOS:  

a) Terem a situação tributária e contributiva regularizada perante, respetivamente, a administração fiscal e 

a segurança social; 

b) Estarem registados como promotor de espetáculos de natureza artística junto da Inspeção Geral das 

Atividades Culturais (IGAC), quando aplicável; 
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c) Apresentarem uma candidatura única ao presente regulamento. 
 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DO EVENTO:  

a) Só são admitidas candidaturas de promotores que garantam, à partida e mediante a apresentação de 

termo de responsabilidade e nota explicativa de como serão asseguradas, os seguintes requisitos durante 

o evento: 

i) Recolha seletiva de resíduos no recinto/percurso do evento e nas zonas de campismo; 

ii) Apresentação de um estudo de impacte ambiental, elegível para financiamento. 

b) No caso de eventos previstos na alínea A.: 

i) Utilização exclusiva de copos reutilizáveis durante todo o evento; 

ii) Disponibilização de água potável não engarrafada no recinto do evento num rácio de um ponto de 

água por cada 800 participantes/espetadores; 

c) Candidaturas que dispuserem dos licenciamentos necessários (ex.: licença de instalação de recintos de 

diversão provisória; licença de instalação de serviços de restauração/bebidas para eventos ocasionais; 

licença de instalação de recintos itinerantes; licença especial de ruído; registo como promotor de 

espetáculos pela Inspeção Geral das Atividades Culturais (IGAC; licença de representação (IGAC); licença 

da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) e as necessárias autorizações/licenças a nível ambiental e de 

ordenamento do território); 

d) No caso dos eventos previstos na alínea B., candidaturas que dispuserem dos licenciamentos necessários 

(ex.: seguros, licença Passmusic, Federação Portuguesa de Atletismo e demais licenças de acordo com o 

local da realização da prova); 

e) Controlo do registo de entrada/participações; 

f) Realização do evento entre 1 de maio e 30 de setembro de 2019; 

g) Duração superior a um dia, exceção feita aos eventos previstos na alínea B. 
 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DAS MEDIDAS:  

a) Evidenciar o enquadramento da medida nos vetores de atuação; 

b) Evidenciar que as medidas previstas vão para além das exigências legais aplicáveis ou previstas nas 

normas aplicáveis ou condições de licenciamento. 
 

TAXAS MÁXIMAS DE COFINANCIAMENTO:  

 60% (sessenta por cento) para as medidas tangíveis, incidindo sobre o total das despesas elegíveis, com 

cofinanciamento limitado a 20.000 € (vinte mil euros) por medida; 

 40% (quarenta por cento) para as medidas intangíveis, incidindo sobre o total das despesas elegíveis, 

com cofinanciamento limitado a 20.000 € (vinte mil euros) por medida. 
 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 29 de março de 2019. 

 

 

III. FORMAÇÃO DE PÚBLICOS ESTRATÉGICOS (AVISO N.º POISE-36-2019-06) 
 

ENQUADRAMENTO: 

O presente aviso refere‐se à Tipologia de Operações dirigida à Formação de Públicos Estratégicos, 

correspondendo a uma das tipologias de operações que dá resposta aos objetivos da Estratégia Nacional para a 

Igualdade e a Não Discriminação 2018‐2030 – “Portugal + Igual” (ENIND), e aos respetivos Planos de Ação – Plano 

de Ação para a Igualdade entre Mulheres e Homens (PAIMH), Plano de Ação para a Prevenção e o Combate à 

Violência contra as Mulheres e à Violência Doméstica (PAVMVD) e Plano de Ação para o Combate à 

Discriminação em razão da Orientação Sexual, Identidade e Expressão de Género, e Características Sexuais 

(PAOIEC), a desenvolver entre 2018 e 2021. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

‐ As pessoas coletivas de direito público; 
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‐ As pessoas coletivas de direito privado habilitadas para a promoção da formação nestes domínios, nos termos 

da regulamentação aplicável. 
 

DESTINATÁRIOS:  

a) Profissionais da área da justiça como magistradas/os, advogadas/os, juristas, oficiais de justiça; 

b) Profissionais dos órgãos de polícia criminal, polícia marítima, e forças de segurança como inspetores/as da 

Polícia Judiciária, agentes da GNR, agentes da PSP e inspetores/as do SEF; 

c) Profissionais da área da educação como pessoal docente e não docente de todos os ciclos de ensino e ensino 

superior, incluindo psicólogos/as a exercer funções em escolas e profissionais de orientação vocacional; 

d) Profissionais da área da saúde, como as Equipas para a Prevenção da Violência em Adultos e profissionais 

das entidades envolvidas em matéria de promoção da paternidade cuidadora; 

e) Profissionais da área da proteção de crianças e jovens como as CAFAP, as CPCJ, as EMAT; 

f) Profissionais da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, incluindo os/as profissionais 

enquadrados pelo Despacho nº 6810‐A/2010, de 15 de abril, bem como profissionais dos gabinetes de 

atendimento e informação a vítimas nos órgãos de polícia criminal (art. 27.º da Lei n.º 112/2009) e dos 

gabinetes de apoio a magistrados judiciais e do Ministério Público (art. 26.º da Lei n.º 112/2009), 

g) No domínio da transversalização da perspetiva de género e da igualdade entre mulheres e homens, pessoal 

dirigente e técnico da administração pública como os/as conselheiros/as para a igualdade, bem como os 

membros das equipas interdepartamentais para a igualdade, previstos na Resolução do Conselho de 

Ministros 161/2008, de 16 de outubro, pessoal envolvido na gestão de programas de financiamento e em 

matéria de contratação pública, juristas, dirigentes, pessoal das Secretarias-gerais, pessoal que intervém em 

matéria de gender budgeting e de comunicação, pessoal das entidades competentes em matéria de 

combate à discriminação, do IEFP, entidades com competência inspetiva, e das entidades que intervêm 

junto de públicos vulneráveis como pessoas em situação de sem abrigo, migrantes, pessoas refugiadas e 

pessoas ciganas, bem como os/as mediadores/as socioculturais e interculturais. 

h) Pessoal dirigente e técnico da administração pública local; 

i) Profissionais da área da comunicação; 

j) Profissionais de recursos humanos, gestores/as, pessoal representativo e associações representativas dos/as 

trabalhadores/as e associações representativas dos empregadores. 
 

ACÕES ELEGÍVEIS:  

a) Ações de formação de públicos estratégicos com intervenção no domínio da promoção da igualdade entre 
mulheres e homens, incluindo em matéria de prevenção e combate à discriminação salarial, ao assédio no 
local de trabalho e à segregação sexual das escolhas educativas e das profissões, em matéria de promoção 
da proteção na parentalidade e conciliação da vida profissional, pessoal e familiar, e em matéria de 
representação equilibrada na tomada de decisão, e tendo em conta uma perspetiva intersecional; 

b) Ações de formação de públicos estratégicos com intervenção no domínio da prevenção e combate a todas as 

formas de violência contra as mulheres e violência doméstica, incluindo a violência no namoro, a violência 

sexual, a perseguição, a violência nas novas tecnologias, a violência obstétrica, o assédio, e as práticas 

tradicionais nefastas como a mutilação genital feminina, incluindo em matéria de estratégias e programas de 

prevenção, e de intervenção junto de públicos particularmente vulneráveis em razão da idade, da 

deficiência, da origem nacional, racial e étnica, da orientação sexual, da identidade e expressão de género, e 

das caraterísticas sexuais, entre outros, e tendo em conta uma perspetiva intersecional; 

c) Ações de formação de públicos estratégicos no domínio da prevenção e combate à discriminação em razão 

designadamente do sexo, orientação sexual, identidade e expressão de género, e caraterísticas sexuais, 

incluindo a discriminação múltipla e intersecional (no cruzamento destes e/ou com outros fatores de 

discriminação como a origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência, território de origem, idade e 

deficiência); 

d) Ações de formação de públicos estratégicos com intervenção no domínio da prevenção e combate ao tráfico 

de seres humanos, e tendo em conta uma perspetiva intersecional. 
 

LIMITE MÁXIMO DE APOIO: 120.000,00€ por candidatura. 
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APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 22 de abril de 2019. 

 

 

IV. LINHA DE APOIO À SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NO TURISMO 
(www.turismodeportugal.pt) 

 

ENQUADRAMENTO: 

Apoiar projetos de investimento que tenham em vista melhorar o desempenho energético e ambiental das 

pequenas e médias empresas do setor.  
 

BENEFICIÁRIOS:  

PME do turismo. 
 

TIPOLOGIAS DE OPERAÇÃO:  

a) Projetos de investimento que contribuam para uma gestão eficiente dos consumos de água e da 

produção de resíduos sólidos urbanos; 

b) Projetos de investimento que contribuam para a gestão eficiente da energia e que tenham sido objeto de 

aprovação no âmbito da Linha de crédito para a eficiência energética, criada em parceria entre o sistema 

financeiro e o sistema nacional de garantia mútua, ou do IFRRU 2020.  
 

CONDIÇÕES DE ACESSO DAS EMPRESAS:  

a) Cumprir as condições legais necessárias ao exercício da respetiva atividade, nomeadamente 

encontrarem-se devidamente licenciadas para o efeito, assim como devidamente regularizadas em 

matéria de registo no Registo Nacional do Turismo;  

b) Possuírem uma situação económico-financeira equilibrada e a situação regularizada perante a 

Administração Fiscal, a Segurança Social e o Turismo de Portugal; 

c) Não terem salários em atraso e possuírem um quadro de pessoal adequado ao desenvolvimento da 

respetiva atividade. 
 

CONDIÇÕES DE ACESSO DOS PROJETOS:  

a) Licença de Utilização ou documento que legalmente a substitua, para os empreendimentos já existentes; 

b)  Documento que legitime a empresa a executar o projeto, tal como, e consoante aplicável, a caderneta 

predial e certidão do registo predial, contrato de arrendamento, contrato de cessão de exploração ou 

contrato de comodato;  

c) Documento demonstrativo do valor do empréstimo aprovado no âmbito da Linha de Eficiência Energética 

para os projetos de investimento que contribuam para a gestão eficiente da energia e que tenham sido 

objeto de aprovação no âmbito da Linha de Eficiência Energética, ou do IFRRU 2020. 
 

TAXA DE FINANCIAMENTO:  

Para os projetos de investimento a que se refere a alínea a), o montante máximo do financiamento pode 

ascender, por operação, a 100% do valor do investimento elegível, sendo repartido entre o Turismo de Portugal e 

a instituição de crédito aderente. 

Para os projetos de investimento a que se refere a alínea b), com enquadramento automático na presente Linha 

específica desde que tenham sido aprovados no âmbito da Linha de crédito para a eficiência energética ou do 

IFRRU 2020, o financiamento do Turismo de Portugal pode ascender a 20% do investimento elegível, com o limite 

de 40 mil euros por operação. 
 

 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 30 de junho de 2019. 

 

 

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/mais-oportunidades-financiamento/Paginas/Linha-de-credito-para-eficiencia-energetica.aspx
https://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/reabilitacao/ifrru/
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Concursos em aberto: 

Concursos/Apoios Prazo 

Fundo Azul – Estudos de Investigação e Desenvolvimento Científico E Tecnológico 

para as novas áreas emergentes da economia do Mar 

(https://www.dgpm.mm.gov.pt/fundo-azul) 

Em contínuo 

Casa Eficiente 2020 (https://casaeficiente2020.pt) Até 2021 

 

 

 

Concursos em aberto: 

Concursos/Apoios Prazo 

Promover o desenvolvimento Local e a Diversificação das Economias das Zonas 

Pesqueiras e Costeiras (Aviso n.º 03/2018/GAL COSTEIRO LITORAL NORTE) 
Até 15 de março de 2019 

 
 

 

 

I. PRÉMIOS GULBENKIAN – Coesão, Conhecimento e Sustentabilidade 
(https://gulbenkian.pt) 

 

ENQUADRAMENTO: 

Reconhecer instituições ou individualidades que, pela sua relevância e pelo trabalho desenvolvido, se tenham 

distinguido nas principais áreas de atuação da Fundação, de acordo com as prioridades estratégicas definidas 

pelo Conselho de Administração. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Pessoas coletivas privadas e sem fins lucrativos, assim como pessoas singulares. 
 

CATEGORIAS:  

c) Coesão: defesa e promoção da coesão e integração social. 

d) Conhecimento: promoção e difusão do conhecimento e da sua valorização pela educação. 

e) Sustentabilidade: defesa e promoção da sustentabilidade dos recursos naturais. 
 

VALOR DO PRÉMIO: 50.000,00€ cada e por ano. 
 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 30 de abril de 2019. 
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ANIMAIS:  

 Lei n.º 20/2019, de 22 de fevereiro – Reforça a proteção dos animais utilizados em circos. 
 

ATIVIDADE ECONÓMICA:  

 Decreto-Lei n.º 26/2019, de 14 de fevereiro – Determina o montante das taxas para efeitos de inscrição 
nas listas oficiais de mediadores e regula os termos da remuneração do mediador de recuperação de 
empresas. 

MAR:  

 Portaria n.º 62/2019, de 14 de fevereiro – Procede à segunda alteração da Portaria n.º 286-C/2014, de 
31 de dezembro, alterada pela Portaria n.º 322/2016, de 16 de dezembro, que define o modelo de 
gestão da quota portuguesa de sarda (Scomber scombrus) nas zonas 8c, 9 e 10 definidas pelo Conselho 
Internacional para a Exploração do Mar (CIEM) e na divisão 34.1.1 definida pelo Comité das Pescas para 
o Atlântico Centro Este (CECAF). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


