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DESTAQUES
REABILITAÇÃO DOS BAIRROS SOCIAIS (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA)
O período de receção de candidaturas no âmbito da Operação “Reabilitação nos Bairros Sociais
(Eficiência Energética)”, estabelecido no anúncio de abertura Nº CENTRO-04-2017-06, foi
prorrogado até ao dia 31 de dezembro de 2017.
Com esta alteração, foi criada uma nova fase para a apresentação de candidaturas cuja data limite para a comunicação da
decisão é o dia 5 de março de 2018, de acordo com a alteração ao Anúncio.

APOIO À MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Aviso Nº02/SAMA/2017: está a decorrer o prazo de prazo de candidaturas para o apoio à modernização e capacitação da
administração pública. Este incentivo pretende promover lógicas de integração e/ou disseminação de boas práticas, ações
de diagnóstico, planos de ação para simplificação legislativa e racionalidade processual e a boa governação.
Entre os beneficiários elegíveis encontram-se, as entidades da administração central do Estado; as entidades públicas
empresariais prestadoras de serviços públicos e outros níveis da administração ou outras entidades públicas e privadas,
no âmbito das suas atividades sem fins lucrativos, ao abrigo de protocolos celebrados com a administração central.
O prazo para apresentação de candidaturas decorre até dia 24 de novembro de 2017 (18h).

PROJETOS DE COOPERAÇÃO EUROPEIA 2018 - ABERTURA DE AVISOS
O convite à apresentação de candidaturas ao Programa Europa Criativa, de acordo com a EACEA (Education, Audiovisual
and Culture Executive Agency), deverá abrir no final do mês de Setembro 2017. As Guidelines irão abranger 2 avisos:



Um aviso dedicado a projetos de pequena e grande escala (versão usada desde 2014) - Prazo de submissão previsível:
Dezembro de 2017 ou Janeiro de 2018;
Um aviso dedicado exclusivamente a projetos relacionados com o Ano Europeu do Património 2018 - Prazo de
submissão previsível: meados de Novembro 2017.

O aviso dedicado a projetos relacionados com o Ano Europeu do Património 2018 pretende cumprir 2 objetivos:



Reforço do sentimento de pertença a um espaço comum Europeu;
Promover a herança cultural como fonte de inspiração para a criação contemporânea e para a inovação; bem como
fortalecer a interação entre o sector do património cultural e outros sectores culturais e criativos.

Nesse âmbito é encorajada a apresentação de projetos cujas atividades apresentem um elevado perfil de visibilidade já no
primeiro ano de execução, i.e. durante 2018.
Mais informações: goo.gl/RZzR6Z
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MANTÊM-SE ABERTAS AS SEGUINTES OPORTUNIDADES
(organizadas por data de encerramento)

ENCERRAMENTO
7 de setembro de 2017
(subpr. “Ação Climática”)

PROGRAMA LIFE

12 e 14 de setembro de 2017
(subprograma “Ambiente”)

AVISO / LINK

https://goo.gl/56iDq9

PORTUGAL
2020:
ESTRUTURAS
DE
ATENDIMENTO,
ACOMPANHAMENTO E APOIO ESPECIALIZADO A VÍTIMAS DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E GÉNERO E SENSIBILIZAÇÃO E
PRODUÇÃO DE MATERIAIS NESTAS ÁREAS

15 de setembro de 2017 (18h
- prorrogado)

AVISO POISE-37-2017-06

PORTUGAL 2020: ACOLHIMENTO DE EMERGÊNCIA DE VÍTIMAS
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

15 de setembro de 2017 (18h
- prorrogado)

AVISO POISE-37-2017-07

PORTUGAL 2020: COMBATE AO TRÁFICO DE SERES HUMANOS E
SENSIBILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE SUPORTE

15 de setembro de 2017 (18h
- prorrogado)

AVISO POISE-37-2017-08

PORTUGAL 2020: AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO PÚBLICO GERAL
E/OU ESPECÍFICOS E PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL
FORMATIVO, INFORMATIVO/PEDAGÓGICO

15 de setembro de 2017 (18h
- prorrogado)

AVISO POISE-37-2017-09

PDR 2020: OPERAÇÃO 3.4.2. MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS
REGADIOS EXISTENTES TIPOLOGIA MELHORIA DAS CONDIÇÕES
DE SEGURANÇA DAS BARRAGENS (4º ANÚNCIO)

29 de setembro de 2017
(17h)

Anúncio nº4/Operação
3.4.2/2017

PDR 2020: OP. 8.1.5 - MELHORIA DA RESILIÊNCIA E DO VALOR
AMBIENTAL DAS FLORESTAS (2º ANÚNCIO – PINHEIRO BRAVO)

29 de setembro de 2017

Anúncio nº 02/Operação
8.1.5/2017

PDR 2020: OP. 8.1.5 - MELHORIA DA RESILIÊNCIA E DO VALOR
AMBIENTAL DAS FLORESTAS (3º ANÚNCIO – PINHEIRO MANSO)

29 de setembro de 2017
(17h - prorrogado)

Anúncio nº 03/Operação
8.1.5/2017

PDR 2020: OP. 8.1.6 - MELHORIA DO VALOR ECONÓMICO DAS
FLORESTAS (2º ANÚNCIO)

29 de setembro de 2017
(17h)

Anúncio nº 2/Operação
8.1.6/2017

PDR 2020: OPERAÇÃO 2.1.1. AÇÕES DE FORMAÇÃO

28 de setembro de 2017
(17h)

Anúncio nº03/Operação
2.1.1/2017

PORTUGAL 2020: AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COM
VISTA A VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS

27 de outubro de 2017 (18h)

Aviso POSEUR-11-2017-21

PORTUGAL 2020: AÇÕES IMATERIAIS - PRODUÇÃO DE
INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO (CARTOGRAFIA) E AÇÕES DE
COMUNICAÇÃO
E
SENSIBILIZAÇÃO
SOBRE
RISCOS
ASSOCIADOS ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

30 de outubro de 2017
(prorrogado)

Aviso POSEUR-08-2017-20

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

15 de dezembro de 2017
(18h)

Aviso POSEUR-11-2017-22

(17h - prorrogado)
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PORTUGAL 2020: REABILITAÇÃO NOS BAIRROS SOCIAIS EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (PI 4.3)

31 de dezembro de 2017
(prorrogado)

Centro-04-2017-06

PORTUGAL 2020: INVESTIMENTO NO PATRIMÓNIO CULTURAL

31 de dezembro de 2017

Centro-14-2016-01

PORTUGAL 2020: PATRIMÓNIO NATURAL (Projeto Intermunicipal)

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

TURISMO DE PORTUGAL: LA TURISMO ACESSÍVEL

31de dezembro de 2017

https://goo.gl/VjaS5b

TURISMO DE PORTUGAL: LA VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DO
INTERIOR

31 de dezembro de 2017

https://goo.gl/gyV69r

NOTÍCIAS
LEI DE BASES GERAIS DA POLÍTICA PÚBLICA DE SOLOS, DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DE
URBANISMO – 1ª ALTERAÇÃO
Foi publicada, no Diário da República nº 157/2017, Série I de 2017-08-16, a Lei nº 74/2017, de 16 de agosto, que estabelece
a primeira alteração à lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo.
Esta Lei, que produz efeitos a partir de 29 de junho de 2017 (art.º 3º), procede à alteração da Lei nº 31/2014, de 30 de maio,
em específico o artigo 78º, que passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 78.º [...]
1 — O conteúdo dos planos especiais de ordenamento do território em vigor deve ser transposto, nos termos da lei, para o
plano diretor intermunicipal ou municipal e outros planos intermunicipais ou municipais aplicáveis à área abrangida pelos
planos especiais, até 13 de julho de 2020.
(…)
5 — Aos planos especiais são aplicáveis, com as devidas adaptações e enquanto estes ainda vigorarem, as disposições
relativas à alteração, suspensão e medidas preventivas aplicáveis aos planos intermunicipais e municipais.
6 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, a alteração de planos especiais vigentes não pode ter lugar depois do
procedimento de transposição determinado nos números anteriores, nem determinar uma dificuldade acrescida para a
respetiva integração nos planos intermunicipais e municipais.»
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ALTERAÇÕES À LEGISLAÇÃO REFERENTE À GESTÃO DA FLORESTA
No Diário da República n.º 158/2017, Série I de 2017-08-17, foram publicadas várias alterações aos diplomas legais
referentes à Gestão da Floresta.
O novo Regime Jurídico Aplicável às Ações de Arborização e Rearborização (RJAAR), Lei nº77/2017, tem como objetivo
travar a expansão do eucalipto, obrigando a que novas plantações sejam realizadas com a libertação dos terrenos usados
para produzir eucalipto, matéria-prima da pasta de papel e possam vir a albergar outro tipo de árvores.
Este novo regime de arborização e rearborização de eucalipto, que entrará em vigor em março de 2018, determina que é o
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) que passa a fazer uma gestão nacional da área global do
eucalipto de forma a aproximar-se progressivamente dos valores fixados na versão mais recente da Estratégia Nacional
Florestal. O diploma refere ainda que, no caso de o Inventário Florestal Nacional indicar que a área de eucalipto está acima
dos valores fixados na versão mais recente, é feita uma aproximação de acordo com os instrumentos de ordenamento em
vigor, atuando prioritariamente nas explorações com dimensão superior a 100 hectares. Fixa, ainda, que não são permitidas
ações de arborização com espécies do género “Eucalyptus” e especifica que a rearborização com esta espécie só é
permitida quando a ocupação anterior constitua um povoamento puro ou misto dominante, tal como definido em sede do
Inventário Florestal Nacional, de espécies do mesmo género.
Outro diploma publicado é o que cria um sistema de informação cadastral simplificada (Lei nº 78/2017), adotando
medidas para a identificação da estrutura fundiária e da titularidade dos prédios rústicos e mistos. Este diploma é aplicável,
enquanto projeto-piloto, a 10 concelhos do Centro e Norte do país (Pedrógão Grande, Castanheira de Pêra, Figueiró dos
Vinhos, Góis, Pampilhosa da Serra, Penela, Sertã, Caminha, Alfândega da Fé e Proença-a-Nova), sete dos quais atingidos
pelos fogos florestais de junho.
Foram também publicadas alterações ao Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios (Lei nº76/2017) e ao
diploma que estabelece o regime aplicável aos baldios e aos demais meios de produção comunitários (Lei nº75/2017).

EVENTOS
EUROPARC CONFERENCE 2017 – MONTANHAS MÁGICAS
De 6 a 10 de Setembro de 2017, vai realizar-se a Conferência EUROPARC 2017, em Portugal, no
território Montanhas Mágicas, que abrange os municípios de Arouca, Castelo de Paiva, Castro Daire,
Cinfães, São Pedro do Sul, Sever do Vouga e Vale de Cambra.
A Conferência tem o tema “Novas Vozes, Novas Visões, Novos Valores para as Pessoas e a Natureza na
Europa” e examinará o papel das áreas protegidas como territórios modelo, promovendo um desenvolvimento socialmente
mais inclusivo, ambientalmente saudável e economicamente viável. Serão realizados workshops e outras oportunidades para
interagir com profissionais de áreas protegidas de toda a Europa.
Esta Conferência é de grande importância no âmbito do Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento.
Mais informações: goo.gl/UmVVT9
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VIII CONGRESSO FLORESTAL NACIONAL
O próximo Congresso Florestal Nacional, promovido pela Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais, decorrerá em
Viana do Castelo, de 11 a 14 de outubro de 2017.
O tema deste ano – “Floresta em Português: Raízes do Futuro” – propõe-se abordar diversos aspetos de interesse geral
como Florestas e Conservação da Natureza, Madeiras na Lusofonia, Biodiversidade, Políticas e Mercados Internacionais,
Estatísticas Florestais ou Gestão Florestal Comunitária. Para além destas Conferências serão realizadas Sessões Temáticas
sobre outros aspetos técnico-científicos mais particulares.
Mais informações: https://goo.gl/ncA3S9

IX CONGRESSO INTERNACIONAL DE TURISMO - ITC'17
O Centro de Investigação Aplicada em Turismo (CiTUR), unidade de investigação do Instituto Politécnico de Leiria, com sede
na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, em Peniche, promove, nos dias 29 e 30 de novembro, o IX Congresso
Internacional de Turismo (ITC’17).
Este congresso tem como tema “A Imagem e a Sustentabilidade dos Destinos Turísticos” e define como objetivos a
apresentação e discussão de experiências nacionais e internacionais sobre a competitividade e sustentabilidade dos destinos
turísticos, a exploração e discussão de novas perspetivas em turismo e desenvolvimento regional assim como aspetos
relacionados com a imagem, branding e experiência dos turistas. Esta iniciativa visa, ainda, ser um fórum sobre temas
relacionados com a gestão e estratégia do turismo, aberto a estudantes, académicos, políticos, empresários, profissionais e
comunidade.
Mais informações: goo.gl/Jg58VP
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