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I. 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 16/SI/2019) 
 

OBJETIVO: 

Acompanhar as melhores práticas europeias neste domínio e promover o cofinanciamento nacional a entidades 

portuguesas participantes em projetos europeus de I&D onde o cofinanciamento é assegurado exclusivamente 

por fontes nacionais. Assim, são abrangidos pelo presente aviso os projetos com entidades portuguesas, 

promovidos no âmbito das seguintes iniciativas europeias: 

 Rede EUREKA, que inclui projetos baseados em Clusters e projetos rede EUREKA; 

 EUROSTARS. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

 Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, enquanto beneficiário líder das operações; 

 Entidades não empresariais do Sistema de I&I (ENESII), no caso de projetos em copromoção e na 

qualidade de copromotores. 
 

TIPOLOGIA DAS OPERAÇÕES:  

Os projetos a apoiar inserem-se na tipologia “I&D Empresas”, realizados no âmbito de projetos de I&D industrial 

à escala europeia. Os projetos a candidatar ao presente aviso podem ser realizados na modalidade de projetos 

individuais ou em copromoção. 

Os referidos projetos em copromoção são liderados por empresas e realizados em parceria entre empresas ou 

entre estas e entidades não empresariais do Sistema de I&I, 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. 
 

CRITÉRIOS ESPECÍFICAS DO AVISO:  

a) Contribuir para os objetivos e prioridades enunciadas no aviso; 

b) Enquadrar-se nos domínios prioritários da estratégia de investigação e inovação para uma especialização 

inteligente (RIS3 Nacional e/ou Regional e/ou EREI, respetivamente); 

c) Apresentar evidências da aprovação da candidatura aos Programas de I&D Europeus, ou da atribuição de 

selo no caso de Projetos no âmbito da iniciativa EUREKA, o que inclui projetos da Rede EUREKA e projetos 

dos Cluster EUREKA; 
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d) Apenas são objeto de apoio no âmbito deste AAC os projetos que não obtenham cofinanciamento 

europeu; 

e) A componente nacional do projeto europeu, objeto de apoio através do presente aviso, só será 

financiada se os investimentos dos copromotores internacionais também forem executados, sendo que a 

verificação do cumprimento desta condição será efetuada em sede de acompanhamento e de 

encerramento do projeto; 

f) As entidades empresariais deverão demonstrar o efeito de incentivo; 

g) No caso dos projetos desenvolvidos em copromoção que envolvam ENE do S&I nacionais, a(s) empresa(s) 

nacional(ais) do projeto deverá(ão) assegurar a parcela mais relevante do investimento; 

h) Os beneficiários deverão apresentar uma situação económico-financeira equilibrada nos termos no 

Anexo G do RECI, sendo para efeito deste aviso considerado 2018 como o ano pré-projeto; 

i) Apresentar com a candidatura e em anexo ao formulário, minuta do contrato de consórcio internacional. 
 

TAXAS DE FINANCIAMENTO:  

O incentivo a conceder, sob a forma não reembolsável, aos projetos I&D empresas é calculado através da 

aplicação às despesas elegíveis de uma taxa máxima de 25%, a qual pode ser acrescida das seguintes majorações: 

 Majoração “Investigação Industrial”; 

 Majoração “Tipo de Empresa”; 

 Majoração “Cooperação empresas/ENESII” e “Divulgação ampla dos resultados”. 

No âmbito da aplicação da majoração “Tipo de empresa” e para efeitos de comprovação do estatuto PME, as 

micro, pequenas e médias empresas devem obter ou atualizar a correspondente Certificação Eletrónica. 

Para as Entidades não Empresariais do Sistema de I&I, a taxa prevista é de 75%. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 18 de dezembro de 2020. 

 
 

II. SISTEMA DE INCENTIVOS À INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO (SI I&DT) – I&D Empresarial – Projetos em Copromoção 
(AVISO N.º 17/SI/2019) 

 

OBJETIVO: 

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. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

 Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica; 

 Entidades não empresariais do Sistema de I&I. 
 

TIPOLOGIA DAS OPERAÇÕES:  

Os projetos a apoiar inserem-se na tipologia “I&D Empresas”, devendo ser exclusivamente realizados na 

modalidade em copromoção, e liderados por uma empresa, envolvendo a colaboração efetiva entre entidades do 

sistema de I&I no desenvolvimento de atividades de I&D, nomeadamente a colaboração entre empresas ou entre 

estas e entidades não empresariais do sistema de I&I, ou promovidos por instituições sem finalidades lucrativos 

com atividades de I&D participadas por empresas e instituições científicas e tecnológicas no capital associativo. 
 

CRITÉRIOS ESPECÍFICAS DO AVISO:  

a) Contribuir para os objetivos e prioridades enunciadas no aviso; 

b) Enquadrar-se nos domínios prioritários da estratégia de investigação e inovação para uma especialização 

inteligente (RIS3 Nacional e/ou Regional e/ou EREI, respetivamente); 

c) Os projetos devem compreender o desenvolvimento de atividades de Investigação Industrial e de 
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Desenvolvimento Experimental, conducentes à criação de novos produtos, processos ou sistemas ou à 

introdução de melhorias significativas em produtos, processos ou sistemas existentes; 

d) Ter uma duração máxima de 36 meses, sendo que a data limite para elegibilidade das despesas é 31 de 

março de 2023; 

e) Apresentar com a candidatura e em anexo ao formulário, minuta do contrato de consórcio acordado 

pelos copromotores; 

f) O projeto deve integrar um investimento elegível mínimo de 150.000,00€; 

g) Demonstrar o efeito de incentivo; 

h) A entidade líder deve assegurar pelo menos 30% do investimento elegível; 

i) Demonstrar que o consórcio reúne as condições para ser considerado “consórcio completo”; 

j) Os beneficiários deverão apresentar uma situação económico-financeira equilibrada, sendo para efeito 

deste aviso considerado 2018 como o ano pré-projeto; 

k) Para efeitos de comprovação do estatuto PME, as micro, pequenas e médias empresas devem obter ou 

atualizar a correspondente Certificação Eletrónica 
 

TAXAS DE FINANCIAMENTO:  

O incentivo a conceder, sob a forma reembolsável e não reembolsável, aos projetos I&D empresas é calculado 

através da aplicação às despesas elegíveis de uma taxa máxima de 25%, a qual pode ser acrescida das seguintes 

majorações: 

 Majoração “Investigação Industrial”; 

 Majoração “Tipo de Empresa”; 

 Majoração “Cooperação empresas/ENESII” e “Divulgação ampla dos resultados”. 

Para as Entidades não Empresariais do Sistema de I&I, a taxa prevista é de 75%. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 15 de novembro de 2019. 

 
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 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 – PI 1.2 – 

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

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

Fase 4: 01 de outubro a 31 de dez. de 2019 

Sistema de Incentivos “Inovação Produtiva” (Aviso 15/SI/2019) Até 30 de agosto de 2019 

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

Demonstradores Individuais – Selos de Excelência (Fase 2 do SME Instrument (Aviso 

05/SI/2019) 

Até 31 de janeiro de 2020 

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 

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 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. StartUP Voucher 2019-2022 (http://startupportugal.com/) 
 

ENQUADRAMENTO: 

O StartUP Voucher é uma das medidas da StartUP Portugal - Estratégia Nacional para o Empreendedorismo, que 

dinamiza o desenvolvimento de projetos 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. 

Esta medida destina-se a projetos que beneficiem as regiões NUT II - Norte, Centro e Alentejo ou NUT II - Lisboa, 

admitindo-se a realização de ações fora das mesmas desde que beneficiem a economia daquelas regiões. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Jovens com idade entre os 18 e os 35 anos. 
 

TIPOLOGIAS DE APOIO:  

 Bolsa - valor mensal de 691,70 €, atribuído para o desenvolvimento do projeto empresarial e por um 

período máximo de 12 meses. Podem ser atribuídas até um máximo de duas bolsas por projeto 

empresarial; 

 Mentoria - acesso a uma rede de mentores que forneçam orientação aos promotores; 

 Acompanhamento do projeto - por parte de entidade acreditada; 

 Prémio de avaliação intermédia - atribuição de prémios no valor de 1.500€, aos projetos que obtenham 

avaliação intercalar positiva em função do cumprimento dos objetivos de cada fase; 

 Prémio de concretização - atribuição de um prémio no valor de 2.000€, à concretização do projeto 

empresarial através da criação de empresa com a constituição de sociedade comercial, desde que esta 

ocorra após os primeiros 6 meses de participação no programa e até 6 meses após os 12 meses de 

duração máxima de participação no StartUP Voucher. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 26 de novembro de 2020. 

 

 

II. FUNDO AMBIENTAL – Apoio a sistema de incentivo para a devolução de 

embalagens de bebidas em plástico não reutilizáveis (www.fundoambiental.pt) 
 

OBJETIVOS: 

 Desenhar, implementar e testar, através do desenvolvimento de um projeto-piloto, o futuro sistema de 

incentivos à devolução de embalagens de bebidas em plástico, não reutilizáveis; 

 Contribuir para a recolha seletiva dos resíduos de embalagens de bebidas em plástico não reutilizáveis, 

visando alcançar um impacto direto positivo nas taxas de recolha, na qualidade do material recolhido e 

na qualidade dos materiais reciclados, gerando oportunidades para o setor da reciclagem e o mercado de 

materiais reciclados. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Embaladores e importadores de produtos embalados, designadamente através das suas associações 

representativas. 

Os beneficiários podem promover as redes de cooperação necessárias com outras tipologias de entidades, 

designadamente: i) Entidades gestoras de embalagens e resíduos de embalagens; ii) Municípios ou associações 

de municípios; iii) Universidades, centros tecnológicos, unidades de investigação e desenvolvimento (I&D) e 

outras infraestruturas tecnológicas. 

http://startupportugal.com/
http://startupportugal.com/sp-plus
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CRITÉRIOS:  

 O sistema de incentivo a propor deve respeitar integralmente os termos e os critérios definidos na 

Portaria n.º 202/2019, de 3 de julho, e no Despacho n.º 6534/2019, de 4 de julho, publicado no Diário da 

República, 2,ª série, n.º 137, de 19 de julho de 2019, que o regulamentam; 

 Os equipamentos para a devolução das embalagens de bebidas serão instalados em grandes superfícies 

comerciais, conforme definido na alínea x) do artigo 2.º do DL n.º 10/2015, de 16 de janeiro, na sua 

redação atual, com predominância de produtos alimentares; 

 A responsabilidade pela implementação e gestão do sistema de incentivo recai sobre os embaladores e 

importadores de produtos embalados, enquanto responsáveis pela sua colocação no mercado, sem 

prejuízo da responsabilidade das entidades gestoras de embalagens e resíduos de embalagens que 

decorre do n.º 7 do artigo 23.º-A do DL n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, na sua atual redação, na 

proporção das respetivas quotas de mercado relativas às embalagens abrangidas no âmbito do sistema 

de incentivo. 
 

TAXA DE FINANCIAMENTO:  

Será selecionada uma única candidatura, com a melhor classificação, que receberá financiamento a 100% até ao 

limite da dotação orçamental do aviso. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 16 de setembro de 2019. 

 

 

III. Aviso de Small Grants Scheme #1 – Projetos para a prevenção e 

sensibilização para a redução do lixo marinho (www.eeagrants.gov.pt) 
 

ENQUADRAMENTO: 

Serão financiados projetos inovadores e estruturantes para o país nas áreas do Ambiente, Alterações Climáticas e 

Economia de Baixo carbono, com o objetivo de promover o bom estado ambiental dos ecossistemas e reduzir os 

efeitos adversos da poluição e de outras atividades humanas. As ameaças ao ambiente, sendo globais, incidem de 

forma dispare nas diferentes regiões do globo. Particularmente, a concentração de lixo marinho nas áreas 

marinhas e zonas costeiras tem diferentes origens, sendo que o que advém de atividades terrestres tem um peso 

relevante. Em Portugal os plásticos representam cerca de 70% do lixo marinho. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Entidades públicas ou privadas, comerciais ou não comerciais e organizações não-governamentais, legalmente 

estabelecidas em Portugal. 
 

ÁREAS PRIORITÁRIAS:  

No âmbito do presente aviso, o beneficiário poderá apresentar candidaturas a uma ou mais áreas prioritárias. 

A. Redução de plásticos nos oceanos através de: 

1. Esquemas voluntários com vista à redução de plásticos de utilização única, nos setores de fast-

food, hotéis, restauração, supermercados, etc.; 

2. Esquemas voluntários com vista à redução do uso de garrafas de plástico em setores que não os 

das bebidas e de embalagens de plástico na produção, distribuição e retalho; 

3. Soluções que promovam a reciclagem pela diversificação dos pontos de recolha; 

4. Instalações de recolha de equipamento de pesca recuperado no lixo marinho; 

5. Apoio à promoção da utilização de redes de pesca biodegradáveis. 

B. Promoção da sensibilização para os desafios relativos aos plásticos nos oceanos e proposta de soluções 

através de: 

1. Campanhas de sensibilização e consciencialização. Produção e divulgação de materiais de 

informação; 

2. Campanhas locais de redução de lixo plástico marinho. 
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DURAÇÃO DOS PROJETOS:  

Os projetos deverão incluir a época balnear de forma a maximizar o seu impacto até 18 meses. A data limite para 

elegibilidade das despesas é 30 de abril de 2024. 
 

MONTANTES MÍNIMO E MÁXIMO DE FINANCIAMENTO:  

Montante mínimo de financiamento de cada projeto: 100.000,00€ 

Montante máximo de financiamento de cada projeto: 200.000,00€ 
 

TAXA DE FINANCIAMENTO:  

Os custos elegíveis dos projetos selecionados serão financiados até uma taxa máxima de 80%, exceto nos casos 

em que as entidades promotoras do projeto sejam organizações não governamentais (ONG), ou parceiros sociais, 

onde o financiamento dos custos elegíveis será de 90%. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 31 de outubro de 2019. 

 

 

IV. Aviso #2 – Projetos para a promoção da Economia Circular no Setor da 

Construção (www.eeagrants.gov.pt) 
 

ENQUADRAMENTO: 

Serão financiados projetos inovadores e estruturantes para o país nas áreas do Ambiente, Alterações Climáticas e 

Economia de Baixo carbono, com o objetivo de promover o bom estado ambiental dos ecossistemas e reduzir os 

efeitos adversos da poluição e de outras atividades humanas, sendo a transição para uma economia circular uma 

das principais preocupações expressas no Memorando de Entendimento (MoU), elegendo o setor da construção 

como um dos setores a privilegiar neste programa, em linha com o Plano de Ação para a Economia Circular 

(PAEC). O PAEC identifica algumas áreas setoriais prioritárias, tendo em conta a intensidade no uso de recursos 

como é o caso do setor da construção, ou o seu cariz exportador (turismo, têxtil, calçado) ou mesmo a sua 

representatividade do ponto de vista de impacto no consumidor (compras públicas, retalho e distribuição). 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Entidades públicas ou privadas, comerciais ou não comerciais e organizações não-governamentais, legalmente 

estabelecidas em Portugal. 
 

ÁREAS PRIORITÁRIAS:  

No âmbito do presente aviso, o beneficiário poderá apresentar candidaturas a uma ou mais áreas prioritárias. 

A. Desenvolvimento e concretização de projetos de construção demonstrativos das vantagens económicas e 

ambientais, de conceitos que assumem o desperdício zero, a eficiência energética e a produtividade 

material, designadamente pelo recurso a soluções de construção tecnologicamente inovadoras, como 

por exemplo, a modularidade. Os projetos a serem desenvolvidos neste âmbito deverão contabilizar 

todas as vantagens ambientais e económicas observadas, e contemplar uma abordagem de ciclo de vida, 

incluindo a fase de desconstrução e a concretização da reutilização e reciclagem dos materiais e 

componentes recuperados. 

B. Projetos que promovam o desempenho e o perfil ambiental de materiais, componentes e produtos 

desenvolvidos em Portugal, incluindo edifícios, através da aplicação e promoção de metodologias e 

tecnologias inovadoras, nomeadamente: 

i) Passaportes de circularidade para edifícios e componentes; 

ii) Desenvolvimento e aplicação de declarações ambientais de produtos; 

iii) Projetos demonstradores da aplicação do sistema LEVEL(S) da Comissão Europeia. 

C. Projetos que promovam a cooperação entre empresas com vista à redução de resíduos de construção e 

demolição e a promoção de materiais e produtos que incorporem materiais recuperados a partir de 

resíduos nomeadamente através da: 

i) Promoção de sistemas cooperativos, especialmente orientados para construtores de pequena e 
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média dimensão, para a aplicação de protocolos e guias específicos para a redução da produção de 

resíduos de construção e demolição, e concretizar a sua valorização material, com a comunicação 

das vantagens competitivas associadas (ambientais, económicas e sociais); 

ii) Promoção de sistemas cooperativos para a remoção, reparação e reutilização de componentes em 

obras, e comunicação das vantagens associadas (ambientais, económicas e sociais); 

iii) Desenvolvimento de materiais e/ou produtos que incorporem materiais oriundos de resíduos (RCD 

ou outros), promover a demonstração da sua aplicação em obra e comunicar as vantagens 

associadas (ambientais, económicas e sociais). 
 

DURAÇÃO DOS PROJETOS:  

Entre 12 e 24 meses. A data limite para elegibilidade das despesas é 30 de abril de 2024. 
 

MONTANTES MÍNIMO E MÁXIMO DE FINANCIAMENTO:  

Montante mínimo de financiamento de cada projeto: 200.000,00€ 

Montante máximo de financiamento de cada projeto: 500.000,00€ 
 

TAXA DE FINANCIAMENTO:  

Os custos elegíveis dos projetos selecionados serão financiados até uma taxa máxima de 85%, exceto nos casos 

em que as entidades promotoras do projeto sejam organizações não governamentais (ONG), ou parceiros sociais, 

onde o financiamento dos custos elegíveis será de 90%. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 31 de outubro de 2019. 

 

 

V. Aviso de Small Grants Scheme #2 – Projetos para o desenvolvimento de 

standards no Setor da Construção que promovam a Economia Circular 
(www.eeagrants.gov.pt) 

 

ENQUADRAMENTO: 

Serão financiados projetos inovadores e estruturantes para o país nas áreas do Ambiente, Alterações Climáticas e 

Economia de Baixo carbono, com o objetivo de promover o bom estado ambiental dos ecossistemas e reduzir os 

efeitos adversos da poluição e de outras atividades humanas, sendo a transição para uma economia circular uma 

das principais preocupações expressas no Memorando de Entendimento (MoU), elegendo o setor da construção 

como um dos setores a privilegiar neste programa, em linha com o Plano de Ação para a Economia Circular 

(PAEC). O PAEC identifica algumas áreas setoriais prioritárias, tendo em conta a intensidade no uso de recursos 

como é o caso do setor da construção, ou o seu cariz exportador (turismo, têxtil, calçado) ou mesmo a sua 

representatividade do ponto de vista de impacto no consumidor (compras públicas, retalho e distribuição). 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Entidades públicas ou privadas, comerciais ou não comerciais e organizações não-governamentais, legalmente 

estabelecidas em Portugal. 
 

ÁREAS PRIORITÁRIAS:  

No âmbito do presente aviso, o beneficiário não deverá apresentar mais do que uma candidatura. 

A. Desenvolvimento de standards para o setor da construção que promovam a circularidade dos materiais e 

processos. 

Nomeadamente: 

 Emissão de passaportes de materiais; 

 Etiquetagem de eficiência dos materiais; 

 Declarações ambientais de produtos ou materiais já desenvolvidos com vista ao aumento da 

procura de mercado; 

 Plataformas de cálculo de benefícios económicos e ambientais associados ao processo de 
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desconstrução seletiva e de reutilização; 

 Desenvolvimento de guias, metodologias, melhores práticas e standards na ótica da Economia 

Circular e na abordagem centrada no ciclo de vida no setor da construção incluindo os Resíduos 

de Construção e Demolição (RCDs). 
 

TIPOLOGIAS DE OPERAÇÕES:  

 Desenvolvimento de metodologias e programas de contabilização de materiais em edifícios, com vista a 

assegurar a sua reutilização/reciclagem (p.e. passaportes de edifícios); 

 Desenvolvimento de sistemas de etiquetagem de eficiência de componentes de construção (eficiência 

material e hídrica); 

 Desenvolvimento de declarações ambientais para produtos ou materiais já existentes, com vista à 

melhoria do seu perfil competitivo no mercado; 

 Desenvolvimento de guias, metodologias, melhores práticas e standards na ótica da Economia Circular e 

na abordagem centrada no ciclo de vida no setor da construção incluindo os Resíduos de Construção e 

Demolição (RCDs). 
 

DURAÇÃO DOS PROJETOS:  

Entre 12 meses. A data limite para elegibilidade das despesas é 30 de abril de 2024. 
 

MONTANTES MÍNIMO E MÁXIMO DE FINANCIAMENTO:  

Montante mínimo de financiamento de cada projeto: 20.000,00€ 

Montante máximo de financiamento de cada projeto: 50.000,00€ 
 

TAXA DE FINANCIAMENTO:  

Os custos elegíveis dos projetos selecionados serão financiados até uma taxa máxima de 85%, exceto nos casos 

em que as entidades promotoras do projeto sejam organizações não governamentais (ONG), ou parceiros sociais, 

onde o financiamento dos custos elegíveis será de 90%. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 31 de outubro de 2019. 

 

 

VI. Aviso n.º 06/2019 - Economia circular – Valorização de resíduos no 

contexto da Transição Energética (www.fai.pt) 
 

ENQUADRAMENTO: 

Promover a utilização de biocombustíveis avançados, produzidos com recurso a tecnologias inovadoras, através 

do aproveitamento sustentável de biomassas residuais ou com baixo valor económico, numa perspetiva de 

economia circular e geração de novas cadeias de valor em torno da biomassa. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

 Entidades públicas com conhecimento no domínio científico do presente aviso; 

 Entidades privadas que demonstrem, cumulativamente, conhecimento científico e experiência em 

projetos de natureza similar. 
 

TIPOLOGIA DE APOIO:  

Atribuição de incentivos financeiros a projetos piloto ou demonstração de caráter inovador, centrados na 

produção, armazenamento e disponibilização de biocombustíveis avançados, incluindo biogás, para o setor dos 

transportes.  
 

TAXA DE FINANCIAMENTO:  

O apoio a conceder, sob a forma não reembolsável, será calculado a uma taxa de 70%. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 31 de outubro de 2019. 
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VII. TOURISM UP (www.territorioscriativos.eu/tourism-up/) 
 

ENQUADRAMENTO: 

TOURISM UP é um programa de aceleração promovido pelos Territórios Criativos e o Turismo de Portugal, que 

tem por objetivo apoiar startups no setor do turismo, resultado de um acordo de colaboração entre ambas as 

entidades no âmbito do programa FIT – FOSTERING INNOVATION IN TOURISM. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Startups com, no máximo, 5 anos de existência, podendo ser representadas por no máximo duas pessoas 

singulares cada, maiores de 18 anos de idade (completados até à data limite de inscrição), que pretendam validar 

e/ou aperfeiçoar os seus modelos de negócio. 
 

CRITÉRIOS DE ACESSO DOS PROJETOS:  

Os projetos deverão: 

 Ser inovadores e corresponder às necessidades de mercado; 

 Oferecer soluções de turismo e consumo sustentável para os turistas e as outras empresas do setor; 

 Oferecer experiências seamless ao longo do ciclo de viagem do turista, oferecendo produtos e serviços, 

seguros e experiências favoráveis para os clientes; 

 Obter soluções destinadas a outras empresas do setor do turismo; 

 Valorizar ativos estratégicos da Estratégia Turismo 2027, nomeadamente: pessoas, clima e luz, história e 

cultura, mar, natureza, água, eventos artístico culturais, desportivos e de negócios, bem-estar e living 

viver em Portugal. 
 

PRÉMIOS:  

1.º Classificado: 5000,00€ e 500,00€ em Search Engine Optimization; 

2.º Classificado: 1000,00€; 

3.º Classificado: 500,00€. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 11 de outubro de 2019. 

 

VIII. TASTE UP (www.territorioscriativos.eu/taste-up/) 
 

ENQUADRAMENTO: 

TASTE UP é um programa de aceleração promovido pelos Territórios Criativos, o Turismo de Portugal e a APTECE, 

desenhado para apoiar startups nas áreas do Turismo Gastronómico e Enoturismo, resultado de um acordo de 

colaboração entre ambas as entidades no âmbito do programa FIT – FOSTERING INNOVATION IN TOURISM. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Startups com, no máximo, 5 anos de existência, podendo ser representadas por no máximo duas pessoas 

singulares cada, maiores de 18 anos de idade (completados até à data limite de inscrição), que pretendam validar 

e/ou aperfeiçoar os seus modelos de negócio. 
 

CRITÉRIOS DE ACESSO:  

Os projetos deverão: 

 Ser inovadores e corresponder às necessidades de mercado; 

 Valorizar dos ativos estratégicos da Estratégia Turismo 2027 “Gastronomia e Vinho”, especificamente, 

mas também Pessoas; História e Cultura; living; 

 Promover a interação com pessoas e locais e permitir entender diferentes contextos gastronómicos e 

enológicos, quer do ponto de vista dos alimentos, como também da sua confeção ou transformação, 

enaltecendo a história, tradições e os usos e costumes locais e culturais; consequente valorização do 

território. 
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PRÉMIOS:  

1.º Classificado: 5000,00€ e 500,00€ em Search Engine Optimization; 

2.º Classificado: 1000,00€; 

3.º Classificado: 500,00€. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 11 de outubro de 2019. 

 

IX. Call Tourism (https://www.portugalventures.pt) 
 

ENQUADRAMENTO: 

Call Tourism é um processo ágil e sistemático para a avaliação de projetos de investimento de capital de risco no 

âmbito da estratégia de investimento da Portugal Ventures, em colaboração com os seus parceiros da Rede de 

Parceiros do Programa de Ignição. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Empresas portuguesas ou com atividade em Portugal. Até ao momento do investimento, a empresa não deve ter 

mais do que 7 anos de exercícios completos desde a data de início da sua atividade. 
 

ÁREAS DE PROJETOS:  

Os projetos elegíveis para Call Tourism poderão ser iniciativas nas seguintes áreas: 

Projetos Non-Tech: Hóteis design, Hóteis Boutique, Eco-Resorts e similares; Alojamentos inovadores (glamping, 

barcos casa e similares); Operadores turísticos; Parques temáticos; Turismo náutico, turismo equestre, 

gastronomia e enoturismo; Empresas de animação turística. 

Projetos Tech: Inteligência Artificial (IA); Realidade aumentada; Realidade Virtual; Internet of Things (IoT); 

Eletrónica; Mobile; Clean Tech; Robótica; Software ou hardware que melhora a experiência turística ou contribui 

para uma operação mais eficiente. 
 

TIPOLOGIAS DE OPERAÇÕES:  

Projetos Non-Tech: 

 Atividades de animação turística relacionadas com o património cultural/paisagístico, experiências 

turísticas para descobrir novos territórios bem como atividades associadas com o aproveitamento de 

recursos endógenos e a revitalização de espaços de interesse cultural; 

 Alojamento turístico inovador ou que tenha ligação direta à promoção da cultura ou do ambiente; 

Projetos Tech: 

 Orientados para o produto (bens transacionáveis & serviços); 

 Baseados em I&D referenciados internacionalmente; 

 Inovadores e diferenciadores; 

 Tecnologia apropriada e IP protegido; 

 Inseridos em cadeias globais de valor; 

 Potencial significativo de mercado global; 

 Implementável com recursos disponíveis; 

 Iniciados pelos Promotores. 

 

TIPOLOGIA DE APOIO:  

Esta Call dinamizada em parceria com o Turismo de Portugal, permite aos projetos candidatos a obtenção de 

investimento através de capital de risco, atribuído pela Portugal Ventures, podendo ser complementado com 

financiamento reembolsável, ao abrigo da Linha de Apoio à Qualificação da Oferta do Turismo de Portugal. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Contínuo. 
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X. Call MVP (https://www.portugalventures.pt) 
 

ENQUADRAMENTO: 

Call MVP é um processo ágil e sistemático para a avaliação de projetos de investimento de capital de risco no 

âmbito da estratégia de investimento da Portugal Ventures, em colaboração com os seus parceiros da Rede de 

Parceiros do Programa de Ignição. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Empresas portuguesas ou com atividade em Portugal. Até ao momento do investimento, a empresa não deve ter 

mais do que 3 anos de exercícios completos desde a data de início da sua atividade. 
 

ÁREAS DE PROJETOS:  

Setores de indústria: 

 Digital (Enterprise, Security, Networks, Artificial Intelligence, AR/VR, Marketplaces); 

 Engineering & manufacturing (New Materials, Electronics, Robotics, Cleantech, Agrotech, Sea Tech); 

 Life Sciences (Diagnostics, MedTech, Therapeutics, Digital Health). 
 

TIPOLOGIAS DE OPERAÇÕES:  

 Orientados para o produtos (bens transacionáveis & serviços); 

 Baseados em I&D referenciados internacionalmente; 

 Inovadores e diferenciadores; 

 Tecnologia Apropriada e IP protegido; 

 Inseridos em cadeias globais de valor; 

 Potencial significativo de mercado global; 

 Implementável com recursos disponíveis. 

 

TIPOLOGIA DE APOIO:  

Esta Call, permite aos projetos candidatos a obtenção de investimento através de capital de risco, atribuído pela 

Portugal Ventures. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Contínuo. 

 

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 

Atribuição do Incentivo pela Introdução no Consumo de Veículos de Baixas Emissões 2019 

(www.fundoambiental.pt) 
Até 30 de novembro de 2019 

Tech Visa – Certificação de empresas (www.iapmei.pt) Até 31 de dezembro de 2019 

Linha FIS CAPITAL (www.fis.gov.pt) Até 31 de dezembro de 2023 

1.º Aviso – Desenvolvimento de Negócios, Inovação e PME´s (www.eeagrants.gov.pt) Até 30 de setembro de 2019 

PA 11 Ambiente e Ecossistemas – Fundo de Relações Bilaterais – Apoio a Despesas de deslocação – 

“Breaking the Barriers in a Circular Economy”, Oslo, Noruega – 24 e 25 de setembro de 2019 

(www.eeagrants.gov.pt) 

Até 22 de setembro de 2019 

Programa de Apoio a Projetos 2019 – Procedimento Simplificado (www.dgartes.gov.pt) Até 30 de setembro de 2019 

Apoio à Modernização dos Serviços de Transporte em Táxi – Taxímetros (Aviso n.º 6/2019) Até 30 de setembro 
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Concursos em aberto: 

Concursos/Apoios Prazo 

ERASMUS FOR YOUNG ENTERPRENEURS (www.erasmus-entrepreneurs.eu) Em contínuo 

4.ª Convocatória – Programa Interreg Sudoe 2014-2020 (https://interreg-sudoe.eu) Entre 07 e 25 de outubro de 2019  

 

 

I. Instalação de Sistemas Agroflorestais (Anúncio n.º 03/Operação 8.1.2/2019) 
 

OBJETIVOS: 

Promover a criação de sistemas agroflorestais. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Pessoas singulares ou coletivas, de natureza privada, as autarquias locais e suas associações e as entidades 

gestoras de baldios, detentoras de terras agrícolas e não agrícolas. 
 

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES:  

Investimentos ao nível da instalação de sistemas agroflorestais. 

Prémio à manutenção, durante um período de 5 anos, destinado a cobrir as despesas inerentes à manutenção 

dos sistemas agroflorestais instalados. 
 

TAXA DE FINANCIAMENTO:  

O incentivo a conceder, sob a forma reembolsável e não reembolsável, é calculada a uma taxa de apoio de 80%. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 3 de setembro de 2019. 
 

 

II. Pequenos Investimentos na Exploração Agrícola (Anúncio n.º 

04/ATAHCA/Operação 10.2.1.1/2019) 
 

OBJETIVOS: 

 Promover a melhoria das condições de vida, de trabalho e de produção dos agricultores; 

 Contribuir para o processo de modernização e de capacitação das empresas do setor agrícola. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Pessoas singulares ou coletivas que exerçam atividade agrícola. 
 

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES:  

Pequenos investimentos nas explorações agrícolas. 
 

ÁREA GEOGRÁFICA ELEGÍVEL:  

Em Esposende: Forjães, União das freguesias de Palmeira de Faro e Curvos e Vila Chã. 
 

TAXA DE FINANCIAMENTO:  

O incentivo é concedido, sob a forma não reembolsável, até ao limite de 25.000,00€ de apoio por beneficiário, a 

uma taxa de 50%.  
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PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 30 de setembro de 2019. 
 

 

III. Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização de Produtos 

Agrícolas (Anúncio n.º 03/ATAHCA/Operação 10.2.1.2/2019) 
 

OBJETIVOS: 

Modernização e capacitação das empresas do setor da transformação e comercialização de produtos agrícolas. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Pessoas singulares ou coletivas que se dediquem à transformação ou comercialização de produtos agrícolas. 
 

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES:  

Pequenos investimentos na Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas. 
 

ÁREA GEOGRÁFICA ELEGÍVEL:  

Em Esposende: Forjães, União das freguesias de Palmeira de Faro e Curvos e Vila Chã. 
 

TAXA DE FINANCIAMENTO:  

O incentivo é concedido, sob a forma não reembolsável, até ao limite máximo de 150.000,00€ de apoio por 

beneficiário, a uma taxa de 45%.  
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 18 de outubro de 2019. 

 

 

IV. Diversificação de atividades na exploração agrícola (Anúncio n.º 

02/ATAHCA/Operação 10.2.1.3/2019) 
 

OBJETIVOS: 

a) Estimular o desenvolvimento, nas explorações agrícolas, de atividades que não sejam de produção, 

transformação ou comercialização de produtos agrícolas previstos no anexo I do TFUE, criando novas 

fontes de rendimento e de emprego; 

b) Contribuir diretamente para a manutenção ou melhoria do rendimento do agregado familiar, a fixação da 

população, a ocupação do território e o reforço da economia rural. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Pessoas singulares ou coletivas que exerçam atividade agrícola. 
 

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES:  

Investimentos em atividades económicas não agrícolas na explorações agrícolas, sendo elegíveis as seguintes: 

1. Unidades de alojamento turístico nas tipologias de turismo de habitação, turismo no espaço rural nos 

grupos de agroturismo ou casas de campo, parques de campismo e caravanismo e de turismo da 

natureza nas tipologias referidas – CAE 55202 e grupo 553; 

2. Serviços de recreação e lazer – CAE 93293; 91042; 93294; 

3. São ainda elegíveis as CAE: 

 Indústrias alimentares – CAE 10 (com exceção dos constantes do Anexo III da Portaria n.º 152/2016 de 25 de maio, na 

versão republicada pela Portaria n.º 133/2019, de 9 de maio); 

 Fabricação de outras obras de madeira – CAE 16291; 

 Fabricação de obras de cestaria e de espartaria – CAE 16292; 

 Tecelagem de fio do tipo lã – CAE 13202; 

 Tecelagem de fio do tipo seda e de outros têxteis – CAE 13203; 

 Confeção de bordados – CAE 13991; 

 Confeção de Artigos de Renda – CAE 13992; 

 Fabrico de Sabões e Outros Produtos de Higiene e Cosmética – CAE 20411; 
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 Fabricação de perfumes, de cosméticos e de produtos de higiene – CAE 20420;  

 Fabricação de óleos essenciais – CAE 2053; 

 Cerâmica (Olaria – CAE 23411, Cerâmica figurativa – CAE 23413, Azulejaria – CAE 23311, Pintura e decoração cerâmica 

– CAE23414); 

 Fabrico de Instrumentos Musicais de Corda – CAE 32200; 

 Produção de eletricidade de energia hídrica – CAE 35111; 

 Produção de eletricidade a partir da biomassa – CAE 35112; 

 Produção de eletricidade de origem eólica, geotérmica ou solar – CAE 35113; 

 Comércio a retalho de frutas e produtos hortícolas em estabelecimentos especializados – CAE 47210; 

 Comércio a retalho de carne e produtos à base de carne, em estabelecimentos especializados – CAE 47220; 

 Comércio a retalho de pão e produtos de pastelaria e de confeitaria, em estabelecimentos especializados – CAE 47240; 

 Comércio a retalho de bebidas, em estabelecimentos especializados – CAE 47250; 

 Comércio a retalho de leite e derivados, em estabelecimentos especializados – CAE 47291; 

 Comércio a retalho de produtos alimentares, naturais e dietéticos, em estabelecimentos especializados – CAE 47292; 

 Outro comércio a retalho de produtos alimentares, em estabelecimentos especializados n.e. – CAE 47293; 

 Restauração e similares – CAE 561; 

 Aluguer de máquinas e equipamentos agrícolas – CAE 77310; 

 Ensino desportivo e recreativo – CAE 85510; 

 Atividades dos museus – CAE 91020; 

 Atividades dos jardins zoológicos, botânicos e aquários – 91041; 

 Outras atividades desportivas, n.e. – 93192; 

 Atividades de parques de diversão e temáticos – CAE 93210; 

 Atividades de bem-estar físico – CAE 96040; 

 Atividade dos serviços para animais de companhia – CAE 96092.  

4. Nas CAE da divisão 01 são elegíveis as atividades dos serviços relacionados com a agricultura (01610) ou 

com a silvicultura e exploração florestal (024). 
 

ÁREA GEOGRÁFICA ELEGÍVEL:  

Em Esposende: Forjães, União das freguesias de Palmeira de Faro e Curvos e Vila Chã. 
 

TAXA DE FINANCIAMENTO:  

O incentivo é concedido, sob a forma não reembolsável, até ao limite máximo de 150.000,00€ de apoio por 

beneficiário, a uma taxa de 40% sem criação líquida de postos de trabalhos e 50% com criação líquida de postos 

de trabalho.  
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 25 de outubro de 2019. 

 

Concursos em aberto: 

Concursos/Apoios Prazo 

Investimentos em Produtos Florestais Não Identificados como Agrícolas no Anexo I do Tratado 

(Aviso n.º 03/Operação 4.0.2/2019) 
Até ao dia 30 de agosto de 2019 

 

I. Prémio de Jornalismo EEA Grants Portugal – 25 anos do Acordo do Espaço 

Económico Europeu (www.eeagrants.gov.pt) 
 

OBJETIVOS: 

Distinguir trabalhos jornalísticos que contribuam para a divulgação do Acordo do Espaço Económico Europeu e 

dos EEA Grants em Portugal, promovido pela Unidade Nacional de Gestão (UNG) do Mecanismo Financeiro do 

Espaço Económico Europeu (MFEEE).   
 

BENEFICIÁRIOS:  
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Jornalistas profissionais de comunicação social devidamente credenciados, individualmente ou em equipa, com o 

limite máximo de 1 artigo candidato por autor ou equipa. 
 

TIPOLOGIA DO CONCURSO:  

Distinguir trabalhos jornalísticos que contribuam para a divulgação do Acordo do Espaço Económico Europeu e 

dos EEA Grants em Portugal, publicados em suporte impresso ou em canais de media online ou transmitidos na 

rádio ou televisão. 

Poderão ser apresentadas a concurso peças jornalísticas ou fotojornalísticas que tenham sido publicadas ou 

difundidas: 

a) Até 15 de outubro de 2019; 

b) Num meio de comunicação social legalmente registado em Portugal na Entidade Reguladora para a 

Comunicação Social. 
 

PRÉMIOS:  

Serão atribuídos prémios por cada uma das três categorias, num total de 6 prémios: 

a) Media nacional imprensa escrita e fotojornalismo: 

1.º lugar – 2.500,00€; 2.º lugar – 1.000,00€ 

b) Media nacional rádio: 

1.º lugar – 2.500,00€; 2.º lugar – 1.000,00€ 

c) Media nacional televisão: 

1.º lugar – 2.500,00€; 2.º lugar – 1.000,00€ 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 15 de outubro de 2019. 

 

 

II. Prémio Nacional de Agricultura 2019 (https://cofinaeventos.com) 
 

OBJETIVOS: 

Promover, incentivar e premiar os casos nacionais de sucesso dos setores da Agricultura, Agroindústria, Florestas 

e Pecuária. 

Pretende-se premiar projetos e iniciativas que se distingam como casos portugueses de sucesso, enquadrados 

nas categorias Jovens Agricultores/Novas Empresas, ENI, Empresas e Associações/Cooperativas. Pretende-se 

igualmente reconhecer e distinguir produtos, grandes empresas e personalidades pelo seu importante contributo 

para os setores da Agricultura, Agroindústria, Florestas e Pecuária. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Jovens Agricultores, Novas Empresas, ENI, Empresas, Associações e Cooperativas cuja Classificação de Atividade 

Económica (CAE) esteja enquadrada em: 

 Agricultura: Divisão 01 – apenas os grupos: Grupo 011 – culturas temporárias; Grupo 012 – culturas permanentes; Grupo 013 – 

cultura de materiais de propagação vegetativa. 

 Agroindústria: Divisão 10 – indústria alimentar; Divisão 11 – indústria das bebidas; Divisão 16 – indústria da madeira e da cortiça 

e suas obras, exceto mobiliário; Divisão 17 – fabricação de pasta, de papel e cartão. 

 Florestas: Divisão 02 – silvicultura e exploração florestal. 

 Pecuária: Divisão 01 – apenas os grupos: Grupo 014 – produção animal; Grupo 015 – agricultura e produção animal combinadas; 

Grupo 016 – atividades dos serviços relacionados com a agricultura e com a produção animal; Grupo 017 – caça, repovoamento 

cinegético e atividades dos serviços relacionados. 
 

CATEGORIAS:  

 “Jovens Agricultores/Novas Empresas”: Prémio destinado a jovens agricultores, com idades entre os 18 

e os 40 anos, que se tenham destacado nos últimos 3 anos no setor da Agricultura, Agroindústria, 

Florestas e Pecuária. Prémio destinado igualmente a empresas de criação recente, com data de início da 

atividade a partir de 1 de janeiro 2015. 

 “ENI”: Prémio destinado a Empresários em Nome Individual que se tenham destacado nos últimos 3 anos 

no setor da Agricultura, Agroindústria, Florestas e Pecuária. 
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 “Empresas”: Prémio destinado a empresas com proveitos operacionais consolidados e não consolidados 

declarados em 2017, inferiores a 100 milhões de euros, que se tenham destacado nos últimos 3 anos no 

setor da Agricultura, Agroindústria, Florestas e Pecuária. 

 “Associações/Cooperativas”: Prémio destinado a Associações e/ou Cooperativas Agrícolas que se 

tenham destacado nos últimos 3 anos no setor da Agricultura, Agroindústria, Florestas e Pecuária. 
 

CATEGORIAS ESPECIAIS:  

 “Produto Excelência”: Prémio que distingue o produto do ano (sem referência a marcas), pela sua 

notoriedade, dentro dos setores abrangidos. 

 “Personalidade”: Prémio que distingue um agricultor/empresário ou outra personalidade, de qualquer 

um dos setores abrangidos, pela sua carreira/ousadia/empreendedorismo. 

 “Grandes Empresas”: Prémio que distingue uma empresa cujos proveitos operacionais consolidados e 

não consolidados, declarados em 2017, tenham ultrapassado os 100 milhões de euros e que se tenha 

destacado em vertentes relevantes (ex. crescimento sustentado, visão, inovação, criação de emprego, 

responsabilidade social, exportação, reforço da notoriedade de Portugal). 
 

PRÉMIOS:  

Viagem de 1 dia à SIAL (Paris); Plano de meios da Cofina  
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 31 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 
 

AGRICULTURA:  
Despacho n.º 6683-B/2019, de 25 de julho – Estabelece um mecanismo de apoio, sob coordenação do GPP, para a compra e entrega de 
alimentação para as colónias de abelhas nas regiões devastadas pelos incêndios ocorridos nos dias 20 a 23 de julho de 2019, nas áreas 
atingidas de várias freguesias dos municípios de Mação, Vila de Rei e Sertã. 
Despacho n.º 19-A/2019, de 25 de julho – Cria um apoio financeiro destinado aos agricultores, cujas explorações de vinha, situadas em várias 
freguesias do município de Mogadouro, sofreram danos causados pelas trovoadas, com chuva e forte queda de granizo, ocorridas no dia 13 de 
julho de 2019. 
Portaria n.º 220/2019, de 16 de julho – Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 323/2017, de 26 de outubro, que estabelece, para o 
continente, no âmbito do programa nacional, as normas de execução do regime de apoio à reestruturação e reconversão das vinhas (VITIS), 
para o período 2019-2023, previsto no Regulamento (CE) n.º 1308/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro. 
Despacho n.º 7119/2019, de 09 de agosto – Fixa o montante da subvenção a atribuir às organizações de produtores pecuários (OPP) pela 
realização dos programas sanitários aprovados em 2019. 
AMBIENTE:  
Portaria n.º 202/2019, de 03 de julho – Define os termos e os critários aplicáveis ao projeto-piloto a adotar no âmbito do sistema de incentivo 
ao consumidor para devolução de embalagens de bebidas em plástico não reutilizáveis.  
SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL:  
Portaria n.º 214/2019, de 05 de julho – Define a medida de apoio ao regresso de emigrantes a Portugal, no âmbito do Programa Regressar. 
PESCAS:  
Despacho n.º 6683-A/2019, de 25 de julho – Mantém em vigor as medidas estabelecidas no Despacho n.º 4859-A/2019 publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 92, de 14 de maio de 2019 e além de não ser autorizada a pesca ao fim de semana e dias de feriado nacional, interdita 
a pesca da sardinha às quartas-feiras. 
Despacho n.º 7041/2019, de 07 de agosto – Determina as quotas disponíveis para a frota portuguesa na zona regulamentar da Organização 
das Pescarias do Noroeste do Atlântico (NAFO) e da Comissão de Pescarias do Atlântico Nordeste (NEAFC) – Mar de Irminger – e, ainda na 
Zona Económica Exclusiva (ZEE) da Noruega, incluindo as águas em torno de Svalbard para o ano de 2019. 
 
 
    


