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NOVAS OPORTUNIDADES
REABILITAÇÃO NOS BAIRROS SOCIAIS - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (PI 4.3)
O Aviso N.º CENTRO-04-2017-06 prevê o apoio a projetos cujas ações a implementar visem aumentar a eficiência energética
e a utilização de energias renováveis para autoconsumo em edifícios de habitação social.
São beneficiários elegíveis a Administração Pública Local e entidades públicas gestoras ou proprietárias de habitação social.
Podem ser apresentadas operações que se revelem indispensáveis para a realização das intervenções em edifícios de
habitação social e que decorram de auditoria ou diagnóstico energético que demonstre os ganhos financeiros resultantes:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)

Intervenções na envolvente opaca dos edifícios, com o objetivo de proceder à instalação de isolamento térmico em
paredes, pavimentos, coberturas e caixas de estore;
Intervenções na envolvente envidraçada dos edifícios, nomeadamente através da substituição de caixilharia com vidro
simples, e caixilharia com vidro duplo sem corte térmico, por caixilharia com vidro duplo e corte térmico, ou solução
equivalente em termos de desempenho energético e respetivos dispositivos de sombreamento;
Intervenções nos sistemas de produção de AQS sanitária e em outros sistemas técnicos, através otimização dos
sistemas existentes ou da substituição dos sistemas existentes por sistemas de elevada eficiência;
Iluminação interior;
Instalação de sistemas e equipamentos que permitam a gestão de consumos de energia, por forma a contabilizar e
gerir os consumos de energia, gerando assim economias e possibilitando a sua transferência entre períodos tarifários;
Intervenções nos sistemas de ventilação, iluminação e outros sistemas energéticos das partes comuns dos edifícios,
que permitam gerar economias de energia;
Intervenções ao nível da promoção de energias renováveis na habitação social para autoconsumo desde que façam
parte de soluções integradas que visem a eficiência energética, nas quais se inclui:
i.
Instalação de painéis solares térmicos para produção de água quente sanitária;
ii.
Instalação de sistemas de produção de energia para autoconsumo a partir de fontes de energia renovável.
Auditorias, estudos, diagnósticos e análises energéticas necessárias à realização dos investimentos bem como a
avaliação “ex-post” independente que permita a avaliação e o acompanhamento do desempenho e da eficiência
energética do investimento.

A dotação FEDER disponível no presente Aviso é de 8.000.000 €. A taxa máxima de cofinanciamento FEDER das operações é
de 85% e incide sobre as despesas elegíveis, cuja determinação do montante máximo terá em conta os custos-padrão máximos
de investimento por tecnologia e/ou superfície intervencionada, definidos pela DGEG (Anexo II).
Data de encerramento

Mais informações

31 de agosto de 2017

Aviso N.º CENTRO-04-2017-06

Nota: Esta oportunidade é relevante para a concretização dos projetos estratégicos do Município ligados à eficiência energética, identificados
no Plano estratégico do Concelho e Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Carregal do Sal
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PDR 2020 OPERAÇÃO 3.4.1. - DESENVOLVIMENTO DO REGADIO EFICIENTE
A Operação 3.4.1 apoia projetos de investimento destinados ao desenvolvimento do regadio eficiente. São elegíveis as
seguintes entidades:





Empresários agrícolas, detentores de prédios rústicos ou parcelas de prédios rústicos, em número igual ou superior a
10, desde que situados em zona a beneficiar, com área contígua igual ou superior a 100 ha, e que se apresentem
associados sob formas jurídicas ou contratuais que assegurem uma adequada gestão e manutenção das
infraestruturas;
Organismos da Administração pública central ou local;
Outras entidades públicas.

São elegíveis para a atribuição de ajudas, as despesas associadas à descrição do objeto da ação, nomeadamente:












Elaboração de estudos, projetos e consultoria;
Execução de obras de hidráulica agrícola para retenção, captação, transporte e distribuição de água, de defesa,
respetivos equipamentos, implementação de outras infraestruturas associadas aos perímetros de rega e ações de
estruturação fundiária;
Demarcação e titulação de novos lotes em ações de emparcelamento;
Elaboração e atualização de cadastro;
Execução de obras de adaptação ao regadio;
Instalação de dispositivos de controlo da quantidade e da qualidade da água, e ainda da degradação do solo;
Execução de medidas de compensação, minimização de impactos ambientais, testagem das obras e segurança;
Outras construções associadas ao funcionamento e gestão dos aproveitamentos hidroagrícolas,
Equipamentos que visem a produção de energia renovável;
Frequência de ações de especialização técnica profissional com relevância para a gestão do aproveitamento
hidroagrícola e da obra.

A dotação orçamental é de 50.000.000€. As ajudas são atribuídas sob a forma de subsídios não reembolsáveis com uma taxa
de apoio de 100% do valor do investimento elegível. Em projetos coletivos exclusivamente de iniciativa privada a taxa de apoio
será de 70%.
Não há limite de candidaturas por beneficiário, contudo para cada aproveitamento hidroagrícola somente poderá ser
apresentada uma candidatura.
Data de encerramento

Mais informações

31 de maio de 2017 (17:00)

https://goo.gl/0tU7Yi
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MANTÊM-SE ABERTAS AS SEGUINTES OPORTUNIDADES
ENCERRAMENTO

AVISO / LINK

PRODUTOS TURÍSTICOS INTEGRADOS DE BASE
INTERMUNICIPAL (PI 6.3)

31 março 2017

Centro-14-2016-16

PDR: MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS REGADIOS
EXISTENTES – OPERAÇÕES EM REGADIOS
TRADICIONAIS (3º anúncio)

31 março 2017

N.º03/Operação3.4.2/2016

BOAS PRÁTICAS - URBACT

31 março 2017

https://goo.gl/oaeNN6

PROGRAMA INTERREG SUDOE

31 março 2017

https://goo.gl/1Sai35

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS INFRAESTRUTURAS
PÚBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

13 abril 2017

Centro-03-2016-10

URBAN INNOVATIVE ACTIONS

14 abril 2017

https://goo.gl/3GpJtE

INVESTIMENTO NO PATRIMÓNIO CULTURAL

30 junho 2017

Centro-14-2016-01

PATRIMÓNIO NATURAL (Projeto Intermunicipal)

30 junho 2017

Centro-14-2016-05

PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE
AO INSUCESSO ESCOLAR (PI 10.1)

30 junho 2017

Centro-66-2016-15

PROGRAMA INTERREG EUROPE

30 junho 2017

https://goo.gl/vLu3xI

LINHA DE APOIO TURISMO ACESSÍVEL

31 dezembro 2017

https://goo.gl/VjaS5b

LINHA DE APOIO À DISPONIBILIZAÇÃO DE REDES Wi-Fi

31 dezembro 2017

https://goo.gl/4d1bk7

LINHA DE APOIO À VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DO
INTERIOR

31 dezembro 2017

https://goo.gl/gyV69r

2ª EDIÇÃO DO GUIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PORTUGAL 2020
Foi publicada a 2ª edição do Guia de Informação e Comunicação para beneficiários do Portugal 2020, no qual se elencam as Regras de
Comunicação a aplicar no âmbito do Portugal 2020. Este inclui um novo capítulo sobre recomendações específicas para beneficiários de
instrumentos financeiros. Está também disponível uma versão editável da sugestão de ficha de projeto para página web e foram atualizadas
as ligações às páginas sobre Regras de Comunicação dos diferentes Programas do Portugal 2020, permitindo o download das respetivas
barras de cofinanciamento e cartazes. Este Guia pode ser consultado em https://goo.gl/mGv2ng.
A página oficial das Regras de Comunicação do Portugal 2020 está disponível em https://goo.gl/jlASG7.
Tel: (351) 232 960 40
Fax: (351) 232 960 409
E-mail geral: geral@cm-carregal.pt

Boletim Mensal #10 | Março 2017
PRÉMIOS
PRÉMIOS REGIOSTARS 2017
Foi lançada a convocatória de projetos para os Prémios RegioStars 2017, que pretende identificar boas práticas no
desenvolvimento regional e destacar projetos originais e inovadores nas seguintes categorias:
1. Especialização Inteligente para Inovação nas PME
2. União da Energia: Ação Climática
3. Empowerment das Mulheres e Participação Ativa
4. Educação e Formação
5. CITYSTARS: Cidades em Transição Digital
Os projetos finalistas serão reconhecidos durante todo o processo de seleção e durante a cerimónia de premiação, que
decorrerá em Outubro de 2017. Os vencedores de cada categoria receberão um troféu RegioStars, um pequeno vídeo sobre
seu projeto e promoção na comunicação social.
Data de encerramento

Mais informações

10 de abril de 2017

https://goo.gl/EDsJNp

PRÉMIOS EUROPEUS DE PROMOÇÃO EMPRESARIAL 2017
Está a decorrer a edição de 2017 dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial. Podem candidatar-se entidades públicas,
com responsabilidades a nível nacional, regional ou local (organizações nacionais, municípios, cidades, regiões e
comunidades), mas também parcerias público-privadas, programas educacionais e organizações empresariais.
As candidaturas devem fazer referência a iniciativas existentes ou recentes em matéria de elaboração de políticas, de empresas
ou de educação e à sua influência na região ou localidade em questão, demonstrando uma evolução progressiva durante um
período mínimo de dois anos.
Data de encerramento

Mais informações

12 de abril de 2017

https://goo.gl/2ViupZ

PRÉMIO EUROPEU PARA SERVIÇOS PÚBLICOS 2017
Está aberta a edição de 2017 do Prémio Europeu para Serviços Públicos, promovido pelo EIPA - Instituto Europeu de
Administração Pública (EIPA), destinado a autoridades da Administração Pública (em três categorias: nacionais, supralocais e
locais) e tem como tema "Um Sector Público Inovador em 2017 - Novas Soluções para Desafios Complexos".
Pretende premiar projetos que demonstrem uma abordagem inovadora na prestação de serviços públicos e na elaboração de
políticas para os sistemas cada vez mais complexos, difíceis de abordar e, muitas vezes, que constituem desafios
multidimensionais enfrentados pelo setor público na Europa.
Data de encerramento

Mais informações

13 de abril de 2017 (24: 00 CET)

https://goo.gl/juPyiS

Tel: (351) 232 960 40
Fax: (351) 232 960 409
E-mail geral: geral@cm-carregal.pt

Boletim Mensal #10 | Março 2017
EVENTOS
GREEN BUSINESS WEEK
A Green Business Week corresponde a uma mostra tecnológica, conferências e múltiplas atividades dirigidas a startups e jovens
empreendedores nos setores académico-científico, de investigação e desenvolvimento.
Este evento decorrerá no Centro de Congressos de Lisboa, entre 15 e 17 de março de 2017, com a presença de stakeholders como
universidades, municípios, empresas públicas e privadas.
Os temas em foco neste evento são: Sustentabilidade; Eficiência energética; Reabilitação Urbana; Cidades Inteligentes; Tecnologias de
Informação; Alterações climáticas; Energias Renováveis; Eficiência Hídrica; Qualidade da Água e do Ar; Tratamento de Resíduos e Reciclagem;
Biodiversidade; Exportação da Economia Verde; Criação de Novas Empresas e de Novos Postos de Trabalho altamente qualificados;
Incorporação Tecnológica; Investigação e Inovação.
Mais informações disponíveis em http://greenbusinessweek.fil.pt/

SESSÕES DE DIVULGAÇÃO/ WORKSHOPS SOBRE O PROGRAMA PARA O AMBIENTE E A AÇÃO CLIMÁTICA (LIFE)
Serão realizadas diversas sessões públicas no âmbito do novo Regulamento LIFE – Programa de Ambiente e Ação Climática 2014-2020,
organizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente, em colaboração com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.
Em Coimbra, terão lugar entre os dias 28 a 30 de março (local a definir) e o programa pode ser consultado em: https://goo.gl/U6vavQ
As inscrições são gratuitas mas limitadas e sujeitas a confirmação. A inscrição obrigatória deve ser feita até 3 dias úteis antes do início de cada
Sessão Regional / Workshop, através do formulário disponível em https://goo.gl/Xy64rQ

FÓRUM INTERNACIONAL DAS COMUNIDADES INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS (FICIS’17)
O Fórum Internacional das Comunidades Inteligentes e Sustentáveis (FICIS’17) vai decorrer nos próximos dias 18 a 20 de abril de 2017, no
Museu D. Diogo de Sousa em Braga, e tem como lema Fazer Cidade / “Place Making”.
Neste fórum, focado no desenvolvimento urbano das cidades, as sessões abordarão temas como Tecnologia & Inovação, Regeneração
Urbana, Sustentabilidade & Ambiente ou Mobilidade e estarão presentes vários autarcas portugueses a debater exemplos de Boas Práticas
em Cidades.
Mais informações sobre este evento estão disponíveis em http://www.ficis.pt/

SEMANA DA ENERGIA SUSTENTÁVEL – UNIÃO EUROPEIA
A Semana Europeia da Energia Sustentável (European Sustainable Energy Week - EUSEW) vai decorrer entre 19 e 25 de junho em Bruxelas e
integra um vasto conjunto de atividades que almejam construir um futuro energético seguro para a Europa, reunindo autoridades públicas,
empresas privadas, ONG e consumidores. A participação neste evento pode ocorrer através das seguintes formas:





organização de um “Dia da Energia” durante o mês de Junho;
candidatura aos Prémios Energia Sustentável, de reconhecimento de iniciativas de eficiência energética inovadores;
apresentação ou participação nos eventos de networking (Networking Village) que decorrem em Junho (19 a 25), em Bruxelas;
organização de uma sessão ou apresentação na Conferência da Semana da Energia Sustentável da União Europeia, que decorre
em Bruxelas entre 20 e 22 de junho.

A página desta iniciativa está disponível em http://eusew.eu/
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