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DESTAQUES
PORTUGAL 2020: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO
LOCAL
Objetivo

Apoiar projetos que contemplem a implementação de medidas de eficiência energética nas
infraestruturas e equipamentos existentes da Administração Local, alinhadas com a Estratégia aprovada
nos Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT).

Beneficiários

•
•
•

Relevância para
o Município

No Pacto para o Desenvolvimento Territorial da Comunidade Intermunicipal de Viseu Dão Lafões está
inscrito o investimento “Ecoeficiência na Piscina Municipal de Carregal do Sal”.

Autarquias Locais
Associações
Empresas do setor empresarial local detidas a 100% por entidades públicas

PDR 2020: OPERAÇÃO 8.1.4 - RESTABELECIMENTO DA FLORESTA AFETADA POR AGENTES BIÓTICOS
E ABIÓTICOS OU POR ACONTECIMENTOS CATASTRÓFICOS (7º ANÚNCIO)
Objetivo

Restabelecimento do potencial florestal e de infraestruturas de proteção danificados por agentes
abióticos através da estabilização de emergência.

Beneficiários

•

Relevância para
o Município

Os efeitos dos grandes incêndios ocorridos
no território nacional continental justificaram
o delineamento, por parte do ICNF, de
medidas de estabilização de emergência que
têm como objetivo evitar a degradação dos
recursos naturais (solo e água), a perda de
biodiversidade
e
a
recuperação
de
infraestruturas florestais (rede viária florestal
e rede divisional).

Detentores públicos e privados de espaços florestais

Estas medidas abrangem o concelho de
Carregal do Sal, cujo território foi afetado
pelos incêndios de outubro de 2017,
nomeadamente o de Serpis e o de Seixo da
Beira-Troviscal, cuja área ardida total se
estima em cerca de 38 Km² (de acordo com o
levantamento realizado pelo ICNF).
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NOVAS OPORTUNIDADES
PORTUGAL 2020
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Beneficiários: Autarquias locais; associações e empresas do setor empresarial local detidas a 100% por entidades públicas
O Aviso visa apoiar projetos que contemplem a implementação de medidas de eficiência energética nas infraestruturas e
equipamentos existentes da Administração Local, com recurso a apoio de subvenção reembolsável e subvenção não reembolsável.
A listagem de operações indicada no Quadro de Investimentos do PDCT não é de natureza vinculativa, podendo ser apresentadas
candidaturas de outras operações desde que tal alteração seja de objeto de apreciação favorável por parte da CIM e respeite o limite
de dotação contratualizada na PI 4.c (4.3). No âmbito do aviso serão apoiadas as seguintes tipologias de operações:
a) Intervenções ao nível do aumento da eficiência energética dos edifícios e equipamentos existentes na administração local;
b) Intervenções ao nível da promoção de energias renováveis nos edifícios e equipamentos da administração local para
autoconsumo que façam parte de soluções integradas e que visem a eficiência energética;
c) Intervenções nos sistemas de iluminação pública, semáforos e sistemas de iluminação decorativa, com o objetivo de reduzir os
consumos de energia, através da instalação de sistemas e tecnologias mais eficientes, assim como pela introdução de
sistemas de gestão capazes de potenciar reduções do consumo de energia elétrica associado a estes sistemas;
d) Auditorias, diagnósticos e outros trabalhos necessários, bem como a avaliação “ex-post” independente que permita a avaliação
e o acompanhamento do desempenho e da eficiência energética do investimento.”
As candidaturas apresentadas ao abrigo da alínea a) devem ser acompanhadas por Certificado Energético relativo às
infraestruturas a intervencionar. As candidaturas respeitantes à alínea c) devem obedecer aos parâmetros de referência
restabelecidos pela DGEG e ser acompanhadas de diagnóstico/ estudo que demonstre a adequação do investimento que vise a
eficiência energética (Anexo I do Aviso). São elegíveis as despesas indispensáveis à concretização das operações, resultantes dos
custos reais incorridos, em conformidade com o elenco de despesas elegíveis e não elegíveis previstas no artigo 7.º do RE SEUR
e no Anexo I do Aviso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realização de estudos, planos, projetos, atividades preparatórias e acessórias;
Aquisição de terrenos e constituição de servidões;
Trabalhos de construção civil e engenharia;
Aquisição de equipamentos, sistemas de monitorização, informação, tecnológicos, material e software;
Fiscalização, coordenação de segurança e assistência técnica;
Testes e Ensaios;
Revisões de preços decorrentes da legislação aplicável e do contrato;
Ações de informação, de divulgação, de sensibilização e de publicidade;
Aquisição de serviços de execução de operação de cadastro predial e de aluguer de equipamento;
Outras despesas necessárias à execução da operação, desde que sejam justificadas e aprovadas pela Autoridade de Gestão.

A dotação total disponível é de 27.530.364,03€, sendo alocada à CIM Região de Viseu Dão-Lafões um total de 3.512.226,62€, na
forma de subsídio não reembolsável. A receção de candidaturas decorrerá em 3 fases, cada uma com dotação de 9.176.000 €.
Data de encerramento
1ª Fase: 31 de dezembro de 2017 (18h)
2ª Fase: 28 de fevereiro de 2018 (18h)
3ª Fase: 30 de abril de 2018 (18h)

Mais informações
Aviso Centro-03-2017-52
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PDR 2020
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)

b)

c)

d)

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
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
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
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 (17h)

Anúncio nº07/Operação 8.1.4/2017
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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

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”
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MANTÊM-SE ABERTAS AS SEGUINTES OPORTUNIDADES
(organizadas por data de encerramento)

ENCERRAMENTO

AVISO / LINK

31 de dezembro de 2017
(prorrogado)

Centro-04-2017-06

31 de dezembro de 2017

Centro-14-2016-01

31 de dezembro de 2017

Centro-14-2016-05

PORTUGAL 2020: OPERAÇÕES PARU

31 de dezembro de 2017

Centro-16-2016-03

PORTUGAL 2020: INVESTIMENTO NA SAÚDE

31 de dezembro de 2017

Centro-42-2017-02

31 de dezembro de 2017

Despacho normativo nº 11/2016;
alterado pelo Despacho normativo
nº8/2017 e Despacho normativo
nº19/2017

URBACT III - CRIAÇÃO DE REDES DE TRANSFERÊNCIA

10 de janeiro de 2018

https://goo.gl/EQGIzW

PORTUGAL
2020:
PROMOÇÃO
DE
SISTEMAS
INOVADORES, QUE SE DESTINEM A AUMENTAR A
RECOLHA
SELETIVA
DE
RESÍDUOS
URBANOS
VALORIZÁVEIS

29 de janeiro de 2018
(prorrogado)

Aviso POSEUR-11-2017-22

TURISMO DE PORTUGAL: 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

31 de dezembro de 2018

Despacho Normativo n.º 18/2017

PORTUGAL 2020: REABILITAÇÃO NOS
SOCIAIS - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (PI 4.3)
PORTUGAL 2020:
CULTURAL
PORTUGAL 2020:
Intermunicipal)

BAIRROS

INVESTIMENTO NO PATRIMÓNIO
PATRIMÓNIO

NATURAL

(Projeto

TURISMO DE PORTUGAL: TURISMO ACESSÍVEL

TURISMO DE PORTUGAL:
SUSTENTABILIDADE

LINHA

DE

APOIO

À

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.2030- incluindo 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
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NOTÍCIAS
ORÇAMENTO DE ESTADO: RESPOSTA E PREVENÇÃO DOS INCÊNDIOS
O parlamento aprovou a 24 de novembro de 2017, com o Orçamento de Estado para 2018, um pacote de medidas com um
total de 650 milhões € como medidas de resposta, apoio, prevenção e combate aos incêndios, das quais se destacam as
seguintes, dirigidas às autarquias:
• Transferência extraordinária de 50 milhões de euros para as autarquias com vista à execução de rede secundária de
faixas de gestão de combustível (nas redes viárias e ferroviárias, rede de transporte de energia e nas envolventes aos
aglomerados populacionais);
• Concessão de empréstimos do Fundo de Apoio Municipal com dotação limite de 10 milhões de euros, aos municípios
afetados pelos incêndios para a recuperação de habitações não permanentes que tenham sido danificadas ou destruídas
pelos incêndios de grandes dimensões.
Mais informações disponíveis em: https://goo.gl/32qcCZ e https://goo.gl/4tuDNv (Orçamento de Estado)

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
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