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MEDIDAS DE APOIO PÓS-INCÊNDIOS

REPOR - SISTEMA DE APOIO À REPOSIÇÃO DA COMPETITIVIDADE E CAPACIDADES PRODUTIVAS
Beneficiários: empresas de qualquer natureza e forma jurídica
O Decreto-Lei nº 135-B/2017 aprova o Sistema de Apoio à Reposição da Competitividade e Capacidades Produtivas, com o objetivo
de recuperação dos ativos empresariais afetados pelos incêndios ocorridos no dia 15 de outubro de 2017 nas regiões Centro e
Norte. São suscetíveis de apoio os projetos de investimento destinados apenas a repor, total ou parcialmente, a capacidade
produtiva diretamente afetada pelos incêndios, inseridos em todas as atividades económicas, com exceção do setor da pesca e d a
aquicultura e do setor da produção agrícola primária.
São elegíveis as seguintes despesas de investimento, realizadas a partir do dia da ocorrência do incêndio:
a.Custos de aquisição de máquinas, equipamentos, respetiva instalação e transporte, ou a sua reparação, desde que tenha efeitos
no prolongamento da sua vida útil, destinados a repor a capacidade produtiva afetada;
b.Custos de aquisição de equipamentos informáticos, incluindo o software necessário ao seu funcionamento e software standard
ou desenvolvido especificamente para a atividade da empresa;
c. Material circulante diretamente relacionado com o exercício da atividade, desde que, comprovadamente, seja imprescindível à
reposição da capacidade produtiva;
d.Estudos, diagnósticos, auditorias, planos de marketing e projetos de arquitetura e de engenharia essenciais ao projeto, desde
que contratados a terceiros não relacionados com o beneficiário;
e.Obras de construção, remodelação ou adaptação das instalações, indispensáveis à reposição da capacidade produtiva, desde
que contratadas a terceiros não relacionados com o beneficiário.
Os apoios são atribuídos sob a forma de subvenção não reembolsável, sendo deduzido, na definição dos montantes dos apoios a
atribuir, o valor das indemnizações dos seguros ou de outras doações ou compensações recebidas para cobrir total ou parcialmente
os danos causados pelos incêndios. As despesas elegíveis são financiadas atá ao limite de:
a.85 % para PME no caso dos apoios até € 200 000;
b.70 % para PME, na parcela que excede € 200 000;
c. 25 % para as restantes empresas que não sejam PME, na parcela que excede € 200 000.
Data de Encerramento

Mais informações

1 de outubro de 2018

Decreto-Lei n.º 135-B/2017

LINHA DE CRÉDITO GARANTIDA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA QUEIMADA DE RESINOSAS
Beneficiários: operadores das fileiras silvo-industriais que desenvolvam a sua atividade em território continental, quer
sejam pessoas singulares ou coletivas
A Portaria n.º 359-B/2017 cria uma linha de crédito garantida destinada a apoiar necessidades de tesouraria destinada aos
operadores das fileiras silvo-industriais que adquiram madeira queimada de resinosas proveniente das regiões mais afetadas pelos
incêndios florestais de 2017. O montante individual de crédito garantido é de 20€ por tonelada de madeira de resinosas
queimadas e o montante máximo de crédito garantido, por beneficiário, não pode ultrapassar 15 000 €. De acordo com o artigo 5º
“Os empréstimos são concedidos pelo prazo máximo de dois anos a contar da data da primeira utilização de crédito. A utilizaçã o dos
empréstimos é realizada no prazo máximo de seis meses após a data de celebração do contrato. A amortização do capital é
efetuada em prestações iguais e sucessivas, vencendo -se a primeira um ano após a data da primeira utilização.”
Mais informações
Portaria n.º 359-B/2017
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APOIO TEMPORÁRIO DESTINADAS AOS CONTRIBUINTES
Beneficiários: contribuintes com domicílio fiscal, sede ou estabelecimento no concelho de Carregal do Sal

O Decreto-Lei n º 141/2017 aprova várias medidas de apoio temporário destinadas aos contribuintes com domicílio fiscal,
sede ou estabelecimento nos concelhos afetados pelos incêndios de 15 de outubro, nomeadamente:
a) A suspensão dos processos de execução fiscal em curso ou que venham a ser instaurados pela Segurança Social, mediante
requerimento a apresentar pelas empresas e pelos trabalhadores independentes que diretamente afetados pelos incêndios;
b) A suspensão dos processos de execução fiscal em curso ou que venham a ser instaurados pela Autoridade Tributária e
Aduaneira (AT) ou outras entidades;
c) A manutenção dos benefícios autorizados ao abrigo do Programa Especial de Redução do Endividamento ao Estado
(PERES);
d) A prorrogação dos prazos de cumprimento de obrigações declarativas e fiscais do âmbito da AT e, bem assim, dos prazos
relativos ao pagamento especial por conta em sede de IRC, IVA, IMI e à entrega das retenções na fonte de IRS e IRC e IRC.
O Decreto-Lei produz efeitos ao dia 15 de outubro de 2017.
Mais informações
Decreto-Lei n º 141/2017

APOIO IMEDIATO ÀS POPULAÇÕES E EMPRESAS, DO ÂMBITO DA SEGURANÇA SOCIAL, DO EMPREGO E DA
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Beneficiários: populações e empresas afetadas pelos incêndios ocorridos no dia 15 de outubro de 2017
A Portaria nº347-A/2017 define e regulamenta os termos e as condições de atribuição dos apoios no âmbito da segurança social,
do emprego e da formação profissional, previstos nas alíneas a) e b) do n.º 3 da Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º
167-B/2017, de 2 de novembro, destinados às populações e empresas afetadas pelos incêndios ocorridos no dia 15 de outubro de
2017, nomeadamente:
a) Programa específico no domínio do emprego e da formação profissional destinado a apoiar os trabalhadores, as entidades
empregadoras de natureza jurídica privada e os desempregados que tenham sido afetados pelos incêndios;
b) Subsídios de caráter eventual, de concessão única ou de manutenção, de apoio aos indivíduos e às famílias que se encontrem
em situação de carência ou perda de rendimento e que necessitem de proceder a despesas necessárias à sua subsistência ou à
aquisição de bens imediatos e inadiáveis, designadamente despesas com rendas em situações de alojamento para habitação
temporária;
c) Regime excecional e temporário de isenção total do pagamento de contribuições à Segurança Social, durante num período de
seis meses, prorrogável até ao máximo de igual período, mediante avaliação, para as empresas e trabalhadores independentes,
cuja atividade tenha sido diretamente afetada pelos incêndios;
d) Regime excecional e temporário de isenção parcial do pagamento de contribuições à Segurança Social de 50 % da taxa
contributiva a cargo da entidade empregadora durante um período de três anos para as empresas que contratem pessoas em
situação de desemprego diretamente causada pelos incêndios;
e) Período de seis meses de diferimento no pagamento de contribuições para as empresas do setor do turismo indiretamente
afetadas pelos incêndios.
São abrangidos os trabalhadores, entidades empregadoras, os desempregados e pessoas direta ou indiretamente afetados pelos
incêndios ocorridos no dia 15 de outubro de 2017, nos termos previstos para cada apoio específico.
Mais informações
Portaria n.º 347-A/2017
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OPERAÇÃO 8.1.4 - RESTABELECIMENTO DA FLORESTA AFETADA POR AGENTES BIÓTICOS E
ABIÓTICOS OU POR ACONTECIMENTOS CATASTRÓFICOS (7º ANÚNCIO)
Beneficiários: Detentores públicos e privados de espaços florestais
O aviso visa o restabelecimento do potencial florestal e de infraestruturas de proteção danificados por agentes abióticos
através da estabilização de emergência.
As tipologias de intervenção a candidatar dizem respeito a intervenções de:
a)

Recuperação de infraestruturas afetadas
i. Recuperação de troços da rede primária e seções da rede secundária de faixas de gestão de combustível
ii. Substituição de sinalização danificada
b) Controlo de erosão, tratamento e proteção de encostas
i. Aquisição ou corte e processamento de resíduos orgânicos/florestais
ii. Instalação de barreiras de resíduos florestais, troncos segundo as curvas de nível e mantas orgânicas ou
geotêxtis
c) Prevenção da contaminação e assoreamento e recuperação de linhas de água
i. Regularização do regime hidrológico das linhas de água, nomeadamente com recurso a técnicas de engenharia
e instalação de vegetação ripícola nas faixas de proteção às linhas de água
ii. Obras de correção torrencial de pequena dimensão
d) Diminuição da perda de biodiversidade
i. Instalação, através de sementeira pu plantação de espécies indígenas da flora, arbóreas e arbustivas autóctones
ii. Instalação de abrigos e comedouros para fauna selvagem
As operações são identificadas no Plano de Intervenção realizado pelo ICNF, relativos à época de incêndios 2017. Destes,
atingiram o território de Carregal do Sal, os incêndios de Serpins (com uma área ardida total de 28,4 km², nas freguesias de
Parada, Oliveira do Conde, Cabanas de Viriato, Beijós e união de freguesias de Carregal do Sal) e o incêndio de Seixo da
Beira – Troviscal (com uma área toral ardida de 9,1 km², na freguesia de Oliveira do Conde).
Nos relatórios de estabilização de emergência, para cada incêndio/concelho, foram identificadas as principais necessidades e
tipos de intervenções a realizar, bem como os valores totais.
Apenas se admite uma candidatura por beneficiário, por incêndio (em conformidade com os R.E.E do ICNF), com
exceção das Entidades Gestoras das ZIF que poderão submeter uma candidatura por ZIF.
A dotação orçamental do concurso é de 23.500.000 € e os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não
reembolsável.
Data de Encerramento

Mais informações

22 de dezembro de 2017

Anúncio nº07/Operação 8.1.4/2017
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OPERAÇÃO 6.2.2 – RESTABELECIMENTO DO POTENCIAL PRODUTIVO (9º CONCURSO)
Beneficiários: Produtores agrícolas cujas explorações agrícolas sofram diminuições significativas no respetivo
capital agrícola e fundiário em consequência de catástrofes ou calamidades naturais reconhecidas por decisão
governamental; organizações de agricultores responsáveis pela gestão de infraestruturas coletivas de apoio à
atividade agrícola
O Despacho n.º 9896-B/2017 visa reconhecer como catástrofe natural o conjunto de incêndios deflagrados no decurso do dia
15 de outubro de 2017 e, consequentemente, acionar a aplicação do apoio 6.2.2, «Restabelecimento do Potencial
Produtivo». Neste âmbito, é concedido um apoio à reconstituição ou reposição do potencial produtivo das explorações
agrícolas danificadas, por efeito da catástrofe natural reconhecida, nos ativos fixos tangíveis e ativos biológicos do seu
capital produtivo, correspondente a animais, plantações plurianuais, máquinas, equipamentos, armazéns e outras
construções de apoio à atividade agrícola.
São elegíveis para obtenção do apoio as explorações agrícolas onde se tenham verificado danos superiores a 30 % do
potencial agrícola, confirmado pela Direção Regional de Agricultura e Pescas territorialmente competente. O montante
mínimo do investimento elegível é de 1.053,31 €.
O montante global do apoio disponível é de 15.000.000€, conforme enquadrado no artigo 5.º da Portaria nº 342-A/2017,
de 9 de novembro, que estabelece também os níveis de apoio (sob a forma de subvenção não reembolsável) a conceder às
operações elegíveis, repartidos pelos escalões:
a) 100 % da despesa elegível, quando igual ou inferior a €5.000 no caso de beneficiários que tenham recebido pagamentos
diretos de valor igual ou inferior a €5.000 (cinco mil euros) no ano de 2016 e que tenham tido prejuízos superiores a 80 %
do potencial agrícola nas explorações abrangidas pelos despachos acima indicados;
b) 85 % da despesa elegível que corresponda a tipologias de intervenção específicas, quando igual ou inferior a €50.000,
também aplicável, nos mesmos termos, à despesa elegível igual ou inferior a €5.000 nas situações que não preencham
os requisitos da alínea a);
c) 50 % da despesa elegível entre €50.001 e até €400.000;
d) Caso a despesa elegível seja superior a €400.000 o apoio é atribuído até ao limite deste valor.
Data de Encerramento

Mais informações
Despacho n.º 9896-B/2017

15 dezembro de 2017

Declaração de Retificação n.º 804-A/2017
Portaria n.º 342-A/2017
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OPERAÇÃO 10.2.11. PEQUENOS INVESTIMENTOS NAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS
Beneficiários: pessoas singulares ou coletivas que exerçam atividade agrícola
As candidaturas no âmbito do presente aviso devem prosseguir os seguintes objetivos:



Promover a melhoria das condições de vida, de trabalho e produção dos agricultores
Contribuir para o processo de modernização e capacitação das empresas do setor agrícola.

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos nas explorações agrícolas cujo custo total elegível seja superior
ou igual a 1.000€ e inferior a 40.000€.
Os critérios de elegibilidade para os projetos de investimentos devem obedecer aos seguintes objetivos:
a)
b)
c)
d)
e)

Tenham um custo total elegível, apurado em sede de análise, igual ou superior a 1.000 € e inferior ou igual a 40.000 €;
Incidam na área geográfica correspondente ao território de intervenção do GAL;
Tenham início após a data de apresentação da candidatura;
Apresentem coerência técnica, económica e financeira;
Cumpram as disposições legais aplicáveis aos investimentos propostos, designadamente em matéria de licenciamento.

A dotação orçamental total é de 428.067,39€.
Data de Encerramento

Mais informações

31 de janeiro de 2018 (17h)

Aviso n.º 002/GAL/10211/2017

OPERAÇÃO 7.1.11 – INVESTIMENTOS NÃO PRODUTIVOS (2º ANÚNCIO)
Beneficiários: Pessoas singulares e coletivas que exerçam atividade agrícola
As candidaturas apresentadas no âmbito deste aviso devem prosseguir os seguintes objetivos:
 Preservar as funções ecológicas das galerias ripícolas;
 Restaurar, valorizar e proteger a biodiversidade e a paisagem em zonas com valores naturais específicos no âmbito da
Rede Natura 2000
A tipologia de atividades a apoiar diz respeito aos investimentos não produtivos:
 Instalação ou recuperação de galerias ripícolas – cuja área geográfica elegível corresponde à área da Rede Natura 2000,
da Rede Nacional de Áreas Protegidas e da rede de corredores ecológicos estabelecidos nos planos regionais de
ordenamento florestal.
 Erradicação de espécies invasoras lenhosas
A dotação orçamental total é de 600.000€, dos quais 300.000€ relativas ao investimento não produtivo “instalação ou
recuperação de galerias ripícolas”.
Data de Encerramento

Mais informações

20 de fevereiro de 2018

Anúncio n.º 02/Ação 7.11/ 2017
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PORTUGAL 2020

SI: INOVAÇÃO PRODUTIVA

SI INOVAÇÃO E EMPREGO

Beneficiários: Empresas de qualquer natureza e sob
qualquer forma jurídica

Beneficiários: empresas (PME e grandes empresas) de
qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica

O concurso tem como objetivo específico dar prossecução
à atração de novo investimento empresarial e emprego
para os territórios afetados pelos incêndios de outubro de
2017, através da tipologia designada por “Inovação
Empresarial”, concedendo apoios financeiros a projetos
que contribuam para o:

O concurso tem como objetivo específico dar prossecução à
atração de novo investimento empresarial e emprego para
os territórios afetados pelos incêndios de outubro de 2017,
através da tipologia designada por “Inovação Empresarial”,
concedendo apoios financeiros a projetos que contribuam
para o:

 Aumento do investimento empresarial em atividades
inovadoras;
 Reforço da capacitação empresarial das PME para o
desenvolvimento de bens e serviços.

 Aumento do investimento empresarial em atividades
inovadoras;
 Reforço da capacitação empresarial das PME para o
desenvolvimento de bens e serviços.

São suscetíveis de apoio os projetos individuais em
atividades inovadoras, que se proponham desenvolver um
investimento inicial, relacionado com: a) criação de novo
estabelecimento; b) aumento da capacidade produtiva de
um estabelecimento já existente, devendo esse aumento
corresponder a um acréscimo mínimo de 5 postos de
trabalhos; c) diversificação da produção de um
estabelecimento
para
produtos
não
produzidos
anteriormente no estabelecimento.

São suscetíveis de apoio os projetos individuais em
atividades inovadoras, que se proponham desenvolver um
investimento inicial, relacionados com a criação de
empresas ou novas unidades industriais ou de serviços e se
proponham criar no mínimo 10 postos de trabalho.

São considerados os municípios mais afetados pelos
incêndios de 15 outubro que constituem territórios de
baixa densidade ou, não o sendo, os que apresentem um
número significativo de empresas e de nível de emprego
afetado.

Os incentivos a conceder no âmbito deste Aviso, são
calculados através da aplicação de uma taxa base de 30%,
a qual pode ser acrescida de majorações. Os apoios
revestem a forma de incentivo reembolsável.

Os incentivos a conceder no âmbito deste Aviso, são
calculados através da aplicação de uma taxa base de
30%, a qual pode ser acrescida de majorações. Os apoios
revestem a forma de incentivo reembolsável.

São considerados os municípios mais afetados pelos
incêndios de 15 outubro que constituem territórios de baixa
densidade ou, não o sendo, os que apresentem um número
significativo de empresas e de nível de emprego afetado.

A dotação do Fundo FEDER afeta ao presente concurso é
de 23 M €, correspondendo 10 M€ ao POCI e 10 M € ao PO
Centro.

A dotação global FEDER para este aviso é de 77 M€,
correspondendo 40 M€ ao POCI e 32 M €a o PO Centro.
Data de Encerramento

Mais informações

Data de Encerramento

Mais informações

02 de abril de 2018

Aviso n.º 26/SI/2017

02 de abril de 2018

Aviso n.º 27/SI/2017
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SI PROJETOS AUTÓNOMOS DE FORMAÇÃO
Beneficiários: empresas PME e não PME que intervêm na
qualidade de entidades empregadoras, podendo ter
estrutura própria certificada ou recorrer a entidade
formadora
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.
Os apoios a conceder no âmbito deste Aviso revestem a forma
de subvenção não reembolsável na modalidade de custos
elegíveis efetivamente incorridos e pagos.
A dotação do FSE afeta ao presente concurso é de 12 M €.

SI PROTEÇÃO DE DIREITOS DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Beneficiários: empresas de qualquer natureza e sob
qualquer forma jurídica
Os projetos a apoiar inserem-se na modalidade de Projetos
Individuais no âmbito da tipologia “Proteção da propriedade
intelectual e industrial”.
Os incentivos a conceder são calculados através da aplicação
às despesas elegíveis de uma taxa de 50%, sendo que para
as Não PME as despesas elegíveis são integralmente
apoiadas ao abrigo do regime de minimis.
A dotação orçamental FEDER afeta a este aviso é de 5,85 M
€, correspondendo 2 M € ao POCI e 500.000 € ao PO Centro.

Data de Encerramento

Mais informações

Data de Encerramento

Mais informações

31 de março de 2018

Aviso n.º 22/SI/2017

31 de dezembro de 2018

Aviso n.º 23/SI/2017

SI INTERNACIONALIZAÇÃO E I&D – PROJETOS
INDIVIDUAIS
Beneficiários: empresas de qualquer natureza e sob
qualquer forma jurídica
A PI 1.2, mobilizada no âmbito deste aviso, tem como objetivo
específico aumentar o investimento empresarial e
Internacionalização e Investigação & Desenvolvimento (I&I),
visando o aumento das atividades económicas em
conhecimento e a criação de valor baseada na inovação,
através de projetos de suporte à internacionalização da I&D
empresarial. Os projetos a apoiar inserem-se na modalidade
de
Projetos
Individuais
no
âmbito
da
tipologia
“Internacionalização I&D”.
Os apoios a conceder revestem a forma de incentivo não
reembolsável. A dotação orçamental global afeta ao presente
Aviso é de 6 M €, correspondendo 2 M € ao POCI e 500.000 €
ao PO Centro.
Data de Encerramento
1ª Fase: 15 de janeiro de 2018
2ª Fase: 15 de março de 2018

Mais informações

SI - PROJETOS I&D INDUSTRIAL À ESCALA
EUROPEIA
Beneficiários: Empresas de qualquer natureza e forma
jurídica e entidades não empresariais do Sistema I&I
O concurso visa 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. São abrangidos os projetos (individuais ou
copromoção) promovidos no âmbito das iniciativas EUREKA,
Eurostars, Horizonte 2020/ERA-NETS e Horizonte 2020/Joint
Undertakings.
Os apoios a conceder no âmbito deste Aviso revestem a forma
de incentivo não reembolsável. A dotação orçamental FEDER
afeta ao Aviso é de 8 M €, correspondendo 2 M € ao POCI e 1
M € ao PO Centro.
Data de Encerramento

Mais informações

1ª Fase: 29 de dezembro 2017
Aviso n.º 24/SI/2017

2ª Fase: 15 de fevereiro 2018
3ª Fase: 29 de março de 2018
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OPORTUNIDADES QUE SE MANTÊM ABERTAS
(organizadas por data de encerramento)
ENCERRAMENTO

AVISO / LINK

PROGRAMA “EMPREENDE JÁ”

22 de dezembro de 2017
(prorrogado)

Portaria n.º 308/2015 de
25 de setembro e
Regulamento n.º 467A/2017, de 25 de agosto

PORTUGAL 2020: SI PROJ. DE FORMAÇÃO EM PROC. DE
INOVAÇÃO

29 de dezembro de 2017

AVISO N.º 18/SI/2017

PORTUGAL 2020: REABILITAÇÃO
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (PI 4.3)

31 de dezembro de 2017
(prorrogado)

Centro-04-2017-06

31 de dezembro de 2017

AVISO Nº 6/SI/2017

PORTUGAL 2020: SI – PROJ. EM REGIME CONTRATUAL DE
INVESTIMENTO | PROJ. DE INTERESSE ESPECIAL E DE
INTERESSE ESTRATÉGICO DE I&D - PROJETOS INDIVIDUAIS

31 de dezembro de 2017

AVISO N.º 25/SI/2016

PORTUGAL 2020: SI – PROJ. EM REGIME CONTRATUAL DE
INVESTIMENTO | PROJETOS DE INTERESSE ESPECIAL E DE
INTERESSE ESTRATÉGICO DE I&D - CO-PROMOÇÃO

31 de dezembro de 2017

AVISO N.º 26/SI/2016

TURISMO DE PORTUGAL: LA TURISMO ACESSÍVEL

31 de dezembro de 2017

https://goo.gl/VjaS5b

29 de janeiro de 2018
(prorrogado)

AVISO POSEUR-112017-22

PORTUGAL 2020: EMPREENDEDORISMO SI 2E – CIM VISEU DÃO
LAFÕES e GAL ADICES

29 de dezembro de 2018

AVISO N.º CENTRO-M72017-18 (CIM VDL)
AVISO N.º CENTRO-M82017-15 (GAL Adices)

ERASMUS+ AÇÃO-CHAVE 3: APOIO À REFORMA DE POLÍTICAS QUALIFICAÇÕES CONJUNTAS NO ENSINO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAIS

31 de janeiro de 2018

EACEA 27/2017

TURISMO DE PORTUGAL: LA VALORIZAÇÃO TURÍSTICA INTERIOR

30 de junho de 2018
(prorrogado)

Despacho Normativo nº
16/2016, alterado pelo
Despacho Normativo
nº8/2017 e Despacho
normativo nº19/2017

TURISMO DE PORTUGAL: LINHA DE APOIO À SUSTENTABILIDADE

31 de dezembro de 2018

Despacho Normativo
nº18/2017

IFRRU 2020

Não definido

Aviso de abertura de
candidaturas

LINHA DE CRÉD. GARANTIDA PARA ARMAZENAGEM DA BATATA

Não definido

Portaria n.º 259-A/2017

NOS

BAIRROS

PORTUGAL 2020: SI INOVAÇÃO PRODUTIVA
CONTRATUAL DE INVESTIMENTO (RCI)

SOCIAIS
–

-

REGIME

PORTUGAL 2020: PROM. DE SIST. INOV. QUE SE DESTINEM A
AUMENTAR A RECOLHA SELETIVA DE R.U. VALORIZÁVEIS
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NOTÍCIAS
PROGRAMA VALORIZAR: REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
O Programa Valorizar tem evidenciado uma expressiva procura para o desenvolvimento de projetos
de dinamização turística dos territórios de baixa densidade, demonstrando a grande vitalidade e
interesse na aposta no turismo como instrumento de desenvolvimento regional e de coesão territorial.
Através do Despacho Normativo nº8/2017, foi feito reforçada a dotação orçamental global do Programa Valorizar de 20 para
30 milhões de euros, duplicando o orçamento da Linha da Valorização Turística do Interior e reforçando também a dotação
da Linha de Apoio à Disponibilização de Redes Wi-fi. Este documento introduziu ainda ajustamentos aos regimes das linhas
de apoio à Disponibilização de Redes Wi–fi, e ao Turismo Acessível.
Perante a gravidade da situação dos incêndios entretanto ocorridos em outubro de 2017, entendeu-se necessário adotar
medidas excecionais destinadas a promover a recuperação dos territórios atingidos, nomeadamente, no que ao Turismo
respeita, por meio do reforço do orçamento alocado ao Programa Valorizar. Assim, através do Despacho Normativo
nº19/2017 a dotação orçamental global do Valorizar passou a 60 milhões de euros e foram introduzidas alterações nas
normas da Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior e na Linha de Apoio ao Turismo Acessível.
De acordo com o artigo 2º deste Despacho, relativo à alteração à Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior, o
artigo 1º do Despacho Normativo nº16/2016, alterado pelo Despacho nº 8/2017, passa a ter a seguinte redação: “Na data da
publicação do presente aviso inicia -se o período de apresentação de candidaturas, que são analisadas em contínuo, e que
termina no dia 30 de junho de 2018”. Por sua vez, o artigo 4.º, referente à alteração à Linha de Apoio ao Turismo
Acessível, introduz alteração no artigo 5.º do Despacho Normativo n.º 11/2016 alterado pelo Despacho Normativo n.º
8/2017, que passa a ter a seguinte redação no ponto 2 “Nos projetos a que se refere a alínea b) do número anterior,50 % do
montante do apoio financeiro é convertido em apoio não reembolsável se a realização material dos investimentos ficar
concluída até 30.06.2018”

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR PARA A VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO TURÍSTICA DO INTERIOR
Com o atual crescimento da atividade turística do país e com a Estratégia Turismo 2027, há a
necessidade de promover a coesão territorial do interior, assegurando a existência de condições para
a qualificação do destino.
As estratégias passam pela regeneração e reabilitação dos espaços públicos com interesse para o turismo e para a
valorização do património cultural e natural do país, promovendo a desconcentração da procura, a redução da
sazonalidade, a sustentabilidade da atividade turística e assim promover a criação de valor e emprego.
Assim, tendo em conta as necessidades específicas do interior que exige um acompanhamento específico e com uma
articulação muito estreita entre as várias áreas de intervenção do Turismo de Portugal e entidades externas, foi criada uma
Equipa Multidisciplinar para a Valorização e Promoção Turística do Interior, com as seguintes atribuições:
 Identificar as potencialidades e prioridades do interior, do ponto de vista turístico junto das autarquias, das comunidades
intermunicipais, das entidades regionais de turismo e do setor empresarial;
 Coordenar internamente a atuação do Turismo de Portugal, I.P., no que se refere a ações de promoção, programas de
apoio financeiro, entre outras necessárias para concretizar os objetivos.
Informação disponível em: https://goo.gl/NXRfof
Tel: (351) 232 960 400
Fax: (351) 232 960 409
E-mail geral: geral@cm-carregal.pt

Oportunidades para entidades privadas

Boletim Mensal #19 | Dezembro 2017

EVENTO
1ª CONFERÊNCIA DO FÓRUM PERMANENTE DAS COMPETÊNCIAS DIGITAIS
O Fórum Permanente para as Competências Digitais tem como objetivo dinamizar
e articular um leque alargado de atores sociais e garantir uma ampla mobilização
para a Iniciativa Nacional Competências Digitais e.2030 | Portugal INCode.2030incluindo uma conferência anual pública na qual serão apresentados e comentados os resultados da evolução por Eixo, bem
como apresentados casos nacionais e internacionais de boas práticas.
Integrada nesta iniciativa, 1ª Conferência do Fórum Permanente das Competências Digitais será realizada a 6 de
dezembro, em Coimbra, no Convento de São Francisco. O evento visa a partilha de experiências e novas ideias para
promover competências digitais para uma cidadania ativa, nos Eixos da inclusão, educação, qualificação e
empregabilidade, especialização e investigação.
O Programa completo pode ser consultado no site do evento. A entrada é livre mas deve fazer-se o registo através do link
disponível em: https://goo.gl/pur278

PRÉMIO
PRÉMIOS AHRESP
Estão abertas até dia 15 de fevereiro de 2018 as candidaturas para os prémios da Associação da
Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal.
Estes prémios têm como objetivo premiar e distinguir as melhores empresas, instituições estabelecimentos e profissionais
que se destacaram no ano anterior no setor da Hotelaria, Promoção Artística e Restauração.
As candidaturas podem ser feitas através do formulários disponível no site da AHRESP, disponível em:
https://goo.gl/nk7XR7. O Regulamento e as categorias a concurso podem ser consultadas em: https://goo.gl/RcENg4
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