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COSME 
Impulsionar o desenvolvimento sustentável do turismo e a capacitação das  PME do setor do turismo através da 

cooperação transnacional 
Beneficiários:  Consórcio com um mínimo de 5 e um máximo de 10 parceiros, diferentes tipos de entidades e que cobre, 
pelo menos, 5 países elegíveis. Tipos de entidades que podem fazer parte do consórcio (não exaustivo): 
Organizações não lucrativas (privado ou público); ONGs; Autoridades públicas e suas redes ou associações a nível local, 
regional, nacional, internacional e europeu ou organizações que atuam em nome de uma autoridade pública, responsável 
por ou com atividade nas áreas do turismo, assuntos económicos, indústria, apoio a empresas ou áreas relacionadas ; 
Camaras de comércio e industria; Instituições de formação e ensino, incluindo universidades e centros de investigação 
ativos no apoio ao turismo e ás empresas. 

 
O objetivo geral da ação é impulsionar o desenvolvimento sustentável do turismo e a capacitação das PME do setor do 
turismo através da transferência de conhecimentos e da cooperação transnacional. 
A ação visa: 
1) Reforçar a cooperação transnacional para permitir o crescimento sustentável de PMEs do setor turístico; 
2) Fomentar as competências e a capacidade das PMEs de exploração e aproveitamento de soluções que aumentam a 
sustentabilidade da sua gestão e a sustentabilidade do turismo em geral; 
3) Promover soluções inovadoras para um turismo sustentável através da cooperação transnacional 
 
O objetivo específico da ação é o desenvolvimento e implementação de mecanismos de apoio transnacionais e 
intersectoriais para desenvolver capacidades para o crescimento sustentável de SMEs no setor turístico. 
Este mecanismo de apoio deve concentrar-se em: 
1 – Atividades de capacitação e de transferência de conhecimentos  
a) Facilitando a transferência de conhecimentos entre empresas que estão menos desenvolvidas em termos de 
sustentabilidade e aquelas que estão mais avançadas a este nível 
b) Através de formações e de aprendizagem entre pares para PMEs e start-ups do setor turístico 
2 –  Implementar atividades de apoio técnico relacionadas com incubação, aceleração e scaling-up de PMEs do setor 
turístico, a fim de: 
a) Melhorar a gestão sustentável das PMEs do setor turístico 
b) Fomentar soluções inovadoras para um turismo sustentável através de cooperação intersectorial no desenvolvimento 
de novos produtos, serviços, competências e modelos de negócio 
3 – Fornecer apoio financeiro direto a PMEs selecionadas para capacitação em turismo sustentável. 
 
A dotação do cofinanciamento dos projetos é de 5 000 000 €, sendo o máximo atribuído por projeto de 1 000 000€. 
São financiadas entre 5 a 7 propostas 
A taxa máxima de cofinanciamento a aplicar às operações a aprovar é de 75%. 
O projeto deve durar entre 25 a 36 meses. 
 
*fonte: Aviso nº COS-2019-3-01 

Data de Abertura:  
07 de agosto 2019 

Data de Encerramento  
24 de outubro 2019 

Mais informação: 
COS-2019-3-01 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-2019-3-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=COSME;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=COS-TOURCOOP-2019-3-01;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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COSME 
Cluster Go International   

Beneficiários: Consórcio composto por um mínimo de 3 tipos diferentes de entidades legais estabelecidas em, pelo menos, 
três países distintos que participam no programa COSME, dos quais, no mínimo dois são membros da UE. Os participantes 
podem ser entidades legais com ou sem fins lucrativos, bem como entidades públicas, privadas ou público-privadas. 

O principal objetivo da ação é intensificar a colaboração entre redes de negócios nos países europeus e além-fronteiras e 
apoiar o estabelecimento de Parcerias Estratégicas Europeias de Clusters que lideram a cooperação internacional de 
clusters em campos de interesse estratégico que envolvem países terceiros além da Europa e que apoiam o 
desenvolvimento de indústrias emergentes. Deste modo, as PMEs europeias conseguem aceder a novas cadeias de valor 
globais e é-lhes dado apoio para assumirem uma posição de liderança a nível global. Esta ação foca-se na promoção da 
internacionalização de clusters, sendo dedicada a consórcios que querem desenvolver e implementar uma estratégia de 
internacionalização conjunta para países terceiros, além das fronteiras europeias. 
Estes clusters têm de ser estratégicos, o que significa que têm objetivos comuns e fomentam complementaridades entre 
si, promovendo a cooperação entre indústrias que estão interligadas e entre fronteiras setoriais.  
Este aviso de candidaturas visa ações para duas fases, divididas em três vertentes/3 candidaturas. 
Fase Preparatória – Vertente 1 (AVISO nº COS-CLUSINT-2019-3-01-Strand1) 
Esta vertente apoia o estabelecimento de uma Parceria Estratégica Europeia de Clusters para ser internacional (ESCP-4i), 
aberta a uma vasta gama de setores industriais e de cadeias de valor europeias. 
Fase de Implementação: 
Vertente 2A (AVISO nº COS-CLUSINT-2019-3-01-Strand2A) – Vai apoiar a primeira implementação, teste e 
desenvolvimento adicional das 'Parcerias Estratégicas Europeias de Clusters para serem Internacionais' (ESCP-4i) numa 
vasta gama de setores industriais e cadeias de valor europeias, exceto aquelas que estão destinados à vertente B. 
Vertente 2B (AVISO nº COS-CLUSINT-2019-3-01-Strand2B) – Vai apoiar a primeira implementação, teste e 
desenvolvimento adicional de, no máximo, duas ESCP-4i, nos setores Espacial e Digital (uso de dados de observação da 
Terra e aplicações relacionadas), especificamente para utilizadores a jusante de dados de observação da terra no contexto 
do Copernicus - programa europeu para a Observação da Terra. 
 
Cada consórcio só se pode candidatar a uma vertente. 
O orçamento total destinado ao cofinanciamento de projetos é estimado em 8.300.000 euros, dividido da seguinte 
forma:  
Para a vertente 1 e vertente 2.A: € 7.400.000 
Para a vertente 2B: € 900.000 
Para a vertente 1, o valor máximo por projeto será de €200.000 
Para as vertentes 2A e 2B, o valor máximo por projeto será de €450.000 
A EASME tem o objetivo de financiar 24 propostas: 10 propostas para a vertente 1, 12 propostas para a vertente 2A e 2 
propostas para a vertente 2B. 
A subvenção é limitada a uma taxa máxima de reembolso de 90% dos custos elegíveis. 
 

*fonte:  Aviso COS-CLUSINT-2019-3-01 
Data de Abertura:  
29 de agosto 2019 

Data de Encerramento  
30 de outubro 2019 

Mais informação: 
COS-CLUSINT-2019-3-01  

 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/cosme-call-cos-clusint-2019-3-01_en.pdf
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CENTRO 
Proteção Contra Riscos De Incêndios 

Beneficiários:  Para a tipologia de operação A: Câmaras Municipais; para as tipologias de operação B e C: Comunidades 
Intermunicipais 

 
Tendo em vista os compromissos assumidos por Portugal ao nível europeu, em matéria de património natural e cultural, 
para o período 2014-2020, é pretensão do Programa CENTRO 2020 contribuir para o reforço da segurança dos territórios, 
por via de ações destinadas à sensibilização e dotação de equipamentos destinados à proteção e socorro das populações. 
Assim, nos termos do artigo 16.º do Regulamento Geral dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), 
doravante designado apenas por Regulamento Geral, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, na sua 
redação atual, e do Regulamento Específico do Domínio da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, doravante 
designado por RESEUR, publicado através da Secção 17 da Portaria n.º 57-B/2015, de 27 de fevereiro, na sua redação 
atual, que estipula que as candidaturas são apresentadas no âmbito de um procedimento concursal, cujos Avisos de 
Concurso são divulgados através do Portal Portugal 2020 (www.portugal2020.pt), foi elaborado este Aviso de Concurso 
para apresentação de candidaturas nos termos do previsto no n.º 4.º e n.º 6 do artigo 16.º do Regulamento Geral, o qual 
estipula o seguinte: 
 
O objetivo específico deste concurso consiste em conceder apoios financeiros aos investimentos que visem promover a 
conservação e proteção dos ativos patrimoniais, enquanto instrumento de valorização dos fatores identitários associados 
à competitividade dos territórios, designadamente através do reforço da sua segurança (Prioridade de Investimento (PI) 
6.3/6c). Pretende-se aumentar a resiliência da Região e a sua capacitação, tornando-a num destino turístico de excelência, 
com vista à diminuição de assimetrias e ao reforço da coesão territorial, por via da resolução de fragilidades ao nível dos 
riscos de perda dos recursos e património do território, de forte caráter identitário, bem como na salvaguarda das suas 
populações 
 
Tipologia das operações 
São suscetíveis de apoio, no âmbito do presente Aviso de Concurso, nos termos do artigo 114.º do RESEUR, as operações 
com enquadramento na seguinte tipologia: 
Proteção contra riscos de incêndios: 
a) Ações locais e regionais de proteção contra riscos de incêndios, complementares aos apoios no âmbito do PO SEUR, 
designadamente os investimentos ou equipamentos destinados à proteção e socorro das populações e para alojamento e 
abastecimento de desalojados em situações de catástrofe e a realização de campanhas de informação e sensibilização, 
nomeadamente as seguintes tipologias de investimentos, definidas no ANEXO A presente no Aviso de candidatura: 
A. Centros municipais de proteção civil; 
B. Equipamentos destinados à proteção de aglomerados populacionais; 
C. Campanhas de prevenção e sensibilização. 
 
A dotação do cofinanciamento FEDER a atribuir à totalidade das operações a selecionar no âmbito do Concurso abrangido 
pelo Aviso é de 4.000,0 mil euros. 
A taxa máxima de cofinanciamento FEDER a aplicar às operações a aprovar é de 85% das 
despesas elegíveis, de acordo com o artigo 8.º do RESEUR 
 
*fonte: Aviso nº CENTRO-14-2019-11 

Data de Abertura:  
31 de julho 2019 

Data de Encerramento  
31 de outubro 2019 

Mais informação: 
CENTRO-14-2019-11 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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ICNF 
Criação de Equipas e Brigadas de Sapadores Florestais Nº01/2019 

Beneficiários: podem candidatar-se ao Lote 1 deste concurso as entidades que desenvolvem atividade compatível com as funções 
dos sapadores florestais definidas no artigo 3º do Decreto-Lei nº8/2017, de 9 de janeiro, e que neste âmbito podem ser: As entidades 
intermunicipais. Podem candidatar-se ao Lote 2 entidades que desenvolvem atividade compatível com as funções dos sapadores 
florestais definidas no Artº3º do DL nº 8/2017, de 9 de janeiro e que neste âmbito podem ser: Agrupamento de Unidades de Baldio 
(desde que a área de intervenção a que propõe na sua candidatura inclua as áreas das Unidades de Baldios pertencentes ao 
agrupamento); Unidades de baldio, ( desde que a área de intervenção a que propõe na sua candidatura inclua baldios sob sua gestão); 
As entidades gestoras de zonas de intervenção florestal, (desde que a área de intervenção que propõe na sua candidatura inclua ZIF 
sob sua gestão); As associações e cooperativas reconhecidas como organizações de produtores florestais, registadas no ICNF, I:P.; As 
freguesias, e seus agrupamentos ou associações 

No prosseguimento dos objetivos de Política Florestal, este concurso visa incrementar o Programa de Sapadores Florestais 
e o seu contributo na minimização do risco de incêndio, através da criação de 40 equipas de sapadores florestais, 
prioritariamente nas unidades territoriais que constituem as Comunidades Intermunicipais e as Áreas Metropolitanas, 
enquanto entidades que possuem um âmbito supramunicipal, bem como nas áreas baldias e nas freguesias que estão 
identificadas como zonas de intervenção prioritária (ZIP). 
As brigadas de sapadores florestais são constituídas para intervir prioritariamente no âmbito da instalação e manutenção 
da rede primária de defesa da floresta contra incêndios, nas ações de consolidação pós fogo, bem como nas ações de 
estabilização de emergência. 
Com a criação das novas equipas de sapadores florestais pretende-se, ainda, aumentar a área de intervenção com ações 
de redução de combustível e a resiliência do território aos incêndios florestais e também, na vertente da vigilância e 
combate aos incêndios, reforçar a vigilância armada antes e pós incêndio e a primeira intervenção  em incêndios nascentes, 
promovendo-se uma atuação em consonância com os objetivos definidos na Estratégia Nacional para as Floresta e no 
Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 
 
O presente concurso é estabelecido sob a forma de dois lotes, em que o primeiro é prioritário sobre o segundo, e visa a 
criação de equipas sob a forma de brigadas (agrupamento de três equipas de sapadores florestais) para intervenção numa 
lógica intermunicipal. A dimensão da superfície florestal e o número de municípios de algumas Comunidades 
Intermunicipais permitem a criação de mais que uma brigada de sapadores florestais por CIM. O segundo lote visa a 
constituição de equipas de sapadores florestais, com enfoque quer nas freguesias prioritárias para intervenção (FPI) de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI) em 2019 quer nas áreas baldias. 
 
Para o Lote 1, a área de intervenção proposta para as brigadas de sapadores florestais deve observar os seguintes 
requisitos: abranger uma superfície de floresta igual ou superior a 7500 hectares e corresponder à totalidade da unidade 
territorial de cada comunidade intermunicipal ou área metropolitana. 
 
Para o Lote 2, a área de intervenção das equipas de sapadores florestais deve observar os seguintes requisitos: abranger 
uma superfície de floresta igual ou superior a 2500 hectares ou abranger uma superfície de floresta e matos igual ou 
superior a 7500; não se sobrepor com a área de intervenção de outra equipa de sapadores já existente; respeitar os limites 
administrativos das freguesias e não intercetar os limites territoriais dos municípios, com exceção das áreas de intervenção 
relativas a candidaturas propostas por entidades gestoras de ZIF ou de baldios para as respetivas áreas de gestão. 
 
Às entidades selecionadas para a criação de equipas e brigadas de sapadores florestais é-lhes atribuído equipamento 
coletivo (viatura, equipamento moto-manual e manual), possibilita-se que apresentem candidatura para aquisição do 
equipamento de proteção individual e é assegurada a disponibilidade de formação inicial para sapador florestal. Após 
entrada em funcionamento da equipa/brigada a entidade titular poderá candidatar-se a apoio ao funcionamento da 
equipa/brigada nos termos estabelecidos pelo Fundo Florestal Permanente. 
 
*fonte: Aviso de Candidatura Criação de Equipas e Brigadas de Sapadores Florestais Nº01/2019 

Data de Abertura:  
01 de agosto 2019 

 

Data de Encerramento  
15 de outubro 2019 

Mais informação: 
Despacho n.º 6885-C/2019 

Criação de Equipas e Brigadas de Sapadores Florestais Nº01/2019 
 

https://dre.pt/application/conteudo/123675751
https://www.icnf.pt/api/file/doc/9b00f4da323a6f93
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Fundo Ambiental 
Apoio a sistema de incentivo para a devolução de embalagens de bebidas em plástico não reutilizáveis 

Beneficiários: Constituem beneficiários elegíveis os embaladores e importadores de produtos embalados, designadamente através 
das suas associações representativas. 
Os beneficiários podem apresentar candidatura em consórcio, cabendo-lhes estabelecer os acordos ou contratos necessários. 
Os beneficiários podem promover as redes de cooperação necessárias com outras tipologias de entidades, designadamente: a) 
Entidades gestoras de embalagens e resíduos de embalagens; b) Municípios ou associações de municípios; c) Universidades, centros 
tecnológicos, unidades de investigação e desenvolvimento (I&D) e outras infraestruturas tecnológicas. 
O presente aviso pretende apoiar a implementação do projeto-piloto para testar o sistema de incentivo para a devolução de 
embalagens de bebidas em plástico, não reutilizáveis. Para efeitos do presente aviso “embalagens de bebidas em plástico não 
reutilizáveis” abrangem as embalagens de bebidas fabricadas em plástico do tipo PET (politereftalato de etileno) com capacidade 
entre 0,1 e 2 litros, inclusive, concebidas para serem usadas apenas uma vez e colocadas no mercado nacional destinadas ao 
consumidor final, incluindo todas as categorias do universo de bebidas nomeadamente águas, sumos, refrigerantes e bebidas 
alcoólicas, com exceção das bebidas lácteas. 
 
Objetivos Gerais: a) 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;  b) 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. 
  
Objetivos específicos: a) Contribuir para a preparação do futuro sistema de depósito identificando pontos fortes, limitações e 
oportunidades de melhoria, quer ao nível operacional, através de testes a diferentes soluções de recolha, caraterização das 
embalagens recolhidas e identificação de barreiras à reciclabilidade, quer também nas vertentes ambiental, económica, social 
e comportamental; b) Contribuir para o aumento da recolha e reciclagem de garrafas para bebidas, visando o cumprimento das 
futuras metas de recolha seletiva de garrafas para bebidas e de reciclagem de resíduos de embalagens de plástico; c) Promover 
a reintrodução de matérias -primas secundárias na economia, nomeadamente através de uma maior utilização de plásticos 
reciclados; d) Promover o envolvimento da população, através de um plano de comunicação, que divulgue e publicite o projeto 
-piloto, e que contemple ações de informação e sensibilização induzindo a adoção de comportamentos sustentáveis e circulares; 
e) Promover e desenvolver sistemas avançados de logística inversa para a recuperação de embalagens; f) Promover o 
desenvolvimento de novos modelos de negócio baseados em alternativas recicláveis; g) Gerar oportunidades para o setor da 
reciclagem e para o mercado dos plásticos reciclados; h) Reforçar a confiança por parte do consumidor e demais intervenientes, 
de modo a assegurar uma adequada transição para o sistema de depósito; i) Gerar informação útil para a replicação do projeto 
e para a implementação do sistema de incentivos, através de um plano de monitorização e gestão de informação rigoroso, 
acessível a todas as partes interessadas. 
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 Decreto -Lei 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 
Decreto -Lei 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. 

A dotação máxima do Fundo Ambiental afeta ao presente aviso é de €1.665.000  
Será selecionada uma única candidatura, com a melhor classificação, que receberá um financiamento a 100 % até ao limite 
estabelecido no número anterior. 
*fonte: Site Fundo Ambiental: Apoio a sistema de incentivo para a devolução de embalagens de bebidas em plástico não reutilizáveis 

Data de Abertura: 
7 de agosto 2019 

Data de Encerramento 
30 de setembro 2019 

Mais informação: 
 Aviso n.º 12599/2019 

 

https://dre.pt/application/file/a/123778562
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Fundo Ambiental 
Adaptar o território às alterações climáticas – Concretizar P-3AC 

Beneficiários: constituem beneficiários e parceiros elegíveis às ações enquadradas nos objetivos e tipologias do presente Aviso:  
1)Municípios, CIM (Comunidades Intermunicipais) e Entidades Públicas;  
2) Outros parceiros enquadrados em consórcio externo de responsabilidade solidária, liderado pelas entidades referidas no ponto 

anterior designadamente: a. Associações e Fundações; b. Organizações Não-governamentais. 

A Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020)1 estabelece uma estrutura institucional tendo 
em vista o planeamento e desenvolvimento de uma sociedade e de uma economia resiliente, competitiva e de baixo 
carbono, alinhada com a visão de um país adaptado aos efeitos das alterações climáticas, através da contínua 
implementação de soluções baseadas no conhecimento técnico-científico e em boas práticas. 
 
O Programa de Ação para Adaptação às Alterações Climáticas P-3AC, visa concretizar o 2.º objetivo da ENAAC 202) – 
Implementar medidas de adaptação – essencialmente identificando as intervenções físicas com impacto direto no 
território que constituem medidas de adaptação, criando um quadro de referência para a atuação nacional em matéria de 
adaptação às alterações climáticas.  
 
Assim, pretende-se promover operações (e.g. projetos e ações) de adaptação às alterações climáticas, visando a 
implementação concreta de medidas materiais preconizadas nos diversos exercícios de planeamento existentes, de 
carácter territorial (local ou regional). 
 
As medidas a apoiar deverão atuar ao nível da melhoria da capacidade adaptativa e da diminuição da vulnerabilidade aos 
impactos das alterações climáticas no território nacional.  
 
É objetivo geral do presente Aviso contribuir para a implementação de medidas de adaptação previstas no Programa de 
Ação para Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC) e nas Estratégias e Planos de Adaptação às Alterações Climáticas 
aplicáveis, em Portugal Continental e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.  
 
São objetivos específicos do presente Aviso:   
1) Atuar ao nível das vulnerabilidades potenciadas por alterações climáticas no território nacional, nas seguintes 
componentes específicas:  
a. Redução ou minimização dos riscos associados a fenómenos de cheias e de inundações para reduzir o risco e aumentar 
a resiliência das infraestruturas.  
b. Aumento da resiliência dos ecossistemas, espécies e habitats aos efeitos das alterações climáticas ao manter ou 
recuperar galerias ripícolas e fomentar a criação de refúgios e corredores ecológicos para espécies vulneráveis.  
2) Promover a adoção de soluções estruturais e de base natural, recorrendo sempre que possível aos serviços baseados 
nos ecossistemas.  
3) Promover projetos que integrem boas práticas de adaptação às alterações climáticas, com carácter demonstrativo e de 
replicabilidade. 
 
 A dotação máxima do Fundo Ambiental afeta ao presente Aviso é de €1.000.000. 
A taxa máxima de cofinanciamento é de até 85%, incidindo sobre o total das despesas elegíveis, com cofinanciamento 
limitado a €200.000 por operação. 
 
 
*fonte: Site Fundo Ambiental: Adaptar o território às alterações climáticas — Concretizar P -3AC 

Data de Abertura: 
09 de agosto de 2019 

Data de Encerramento 
30 de setembro 2019 

Mais informação: 
Aviso n.º 12768/2019  

https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/aviso-n12768_2019-adaptar-o-territorio-as-alteracoes-climaticas-pdf
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Fundo Ambiental 
Apoio aos Centros de Recuperação para a Fauna 

Beneficiários: São elegíveis como beneficiários as entidades gestoras dos centros de recuperação reconhecidas ao abrigo da Portaria 
n.º 1112/2009, de 28 de setembro, nomeadamente: ONGA reconhecidas/registadas no Registo Nacional das Organizações Não 
Governamentais de Ambiente (RNOE); Municípios; Instituições de Ensino Superior e Sociedades Científicas; Entidades privadas. 

O presente Aviso visa o apoio a fundo perdido de parte do investimento a realizar pelas entidades gestoras de centros de 
recuperação para a fauna.  Com esta iniciativa pretende-se contribuir para a gestão dos centros de recuperação para a 
fauna selvagem, que são estruturas que permitem a receção de espécimes selvagens da fauna indígena, nomeadamente 
dos abrangidos pelas diretivas e convenções internacionais de conservação da natureza e da biodiversidade, o seu 
tratamento, recuperação ou reprodução e posterior devolução, sempre que possível, ao meio natural. Pretende-se, desta 
forma, apoiar a recuperação de infraestruturas dos centros de recuperação de fauna e a aquisição de bens e serviços 
necessários ao seu funcionamento.   
 
É um objetivo geral do presente Aviso apoiar os centros de recuperação para a fauna selvagem, estruturas que permitem 
a receção de espécimes selvagens da fauna indígena, nomeadamente dos abrangidos pelas diretivas e convenções 
internacionais de conservação da natureza e da biodiversidade, o seu tratamento, recuperação ou reprodução e posterior 
devolução, sempre que possível, ao meio natural. 
 
São objetivos específicos do presente Aviso apoiar:  

a) A realização de investimentos nos centros de recuperação da fauna, reconhecidos nos termos da Portaria n.º 
1112/2009, de 28 de setembro, bem como a aquisição de bens e serviços necessários ao seu funcionamento.    

b) Os objetivos previstos no artigo 3.º da Portaria n.º 1112/2009, de 28 de setembro.   
 
São passíveis de apresentação de candidatura no âmbito do presente Aviso as seguintes tipologias de operações:   
Tipologia 1 - Fornecimento de alimentação e de medicamentos e outros consumíveis necessários aos tratamentos e 
recuperação dos espécimes detidos;  
Tipologia 2 - Realização de obras de manutenção das instalações e construção de novas infraestruturas de auxílio à 
recuperação dos espécimes detidos;  
Tipologia 3 -  Aquisição de material informático para suporte das atividades pedagógicas, científicas e gestão da informação 
das instalações e aquisição de meios de seguimento dos espécimes devolvidos à natureza e de câmaras de vídeo e 
videovigilância; 
Tipologia 4 -  Aquisição de caixas de transporte de animais e de material de laboratório para o tratamento dos espécimes;  
Tipologia 5 - Aquisição de serviços para recolha e transporte de espécimes;  
Tipologia 6 - Aquisição de serviços técnicos. 
 
As candidaturas objeto de financiamento ao abrigo do presente Aviso têm que concluir a respetiva execução financeira 
até à submissão do Relatório de Execução do Projeto e a execução material até 2 de março de 2020. 
A dotação máxima afeta ao presente Aviso é de € 400.000, sendo a taxa máxima de cofinanciamento de até 95%, incidindo 
sobre o total das despesas elegíveis, com financiamento limitado a € 40.000 por projeto. 
 
*fonte: Site Fundo Ambiental: Apoio aos Centros de Recuperação para a Fauna 

Data de Abertura: 
16 de agosto 2019 

Data de Encerramento 
12 de setembro de 2019 

Mais informação: 
 Aviso n.º 13023/2019 

 

https://www.fundoambiental.pt/avisos-2019/adaptar-o-territorio-as-alteracoes-climaticas-concretizar-p-3ac.aspx
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2019/adaptar-o-territorio-as-alteracoes-climaticas-concretizar-p-3ac.aspx
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MAR2020 
OESTE - Apoio à Execução das Estratégias (DLBC) - Tipologias agregadas 

Beneficiários: Nos termos do artigo 6º do Regulamento anexo à Portaria nº216/2016 de 5 de agosto, pode beneficiar de apoios 
qualquer entidade, singular ou coletiva, do setor público, cooperativo, social ou privado, com ou sem fins lucrativos, que preencha as 
condições previstas no artigo 7º do referido Regulamento. 

Objetivos e prioridades visadas: Promover o desenvolvimento local e a diversificação das economias das zonas pesqueiras 
e costeiras através do empreendedorismo, da promoção do emprego sustentável e com qualidade, da promoção da 
inovação social e criação de respostas a problemas de pobreza e de exclusão social. 
 
São apoiáveis as seguintes tipologias de operação: 

a) No domínio da Inovação em espaço marítimo: 
1. Desenvolvimento de novas metodologias de produção ou de organização de entidades, que exercem, ou pretendem exercer, 

a sua atividade em espaço marítimo; 
2. Desenvolvimento de novos produtos; 
3. Criação de micro e pequenas empresas que desenvolvem atividades económicas ligadas ao mar; 
4. Investigação que considere as diferentes possibilidades económicas em marinho, a sua reabilitação e mitigação dos impactos 

da ação ambiental e humana. 
b) No domínio do Reforço da competitividade da pesca: 
1. Criação, recuperação e modernização de estruturas, equipamentos e/ou infraestruturas existentes, relacionadas com a pesca 

e a aquicultura. 
c) No domínio do Reforço da competitividade do turismo: 
1. Criação e/ou desenvolvimento de micro e pequenas empresas que desenvolvam atividades ligadas ao mar, promovendo o 

turismo costeiro e litoral  
2. Criação, recuperação e modernização de estruturas e equipamentos e/ou infraestruturas existentes relacionadas com o 

turismo de mar. 
 - Não são consideradas elegíveis as operações que considerem a área comercial dos apoios de praia; 
 - No caso de operações associadas a alojamento local, consideram-se elegíveis apenas aquelas que sejam promovidas por 
entidades que desenvolvam as suas atividades no âmbito do setor das pescas; 
d)   No domínio da Promoção de produtos locais de qualidade: 
1.  Operações que visem a melhoria da qualidade dos produtos e utilização de recursos endógenos relacionados com o meio 
aquático, incluindo estudos de mercado e a sensibilização para os benefícios de certos consumos. 
e) No domínio da Melhoria dos circuitos curtos de bens alimentares e mercados locais, no âmbito do mar: 
1. Criação de novas metodologias de distribuição e de comercialização dos produtos, incluindo inovação e acesso a tecnologias de 
informação. 

 
A dotação orçamental, em termos de apoio público, é de €910.069,15, dos quais 85% correspondem à 
comparticipação do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP). A dotação está dividida por 
tipologia de operação da seguinte forma: 

Tipologia Dotação 

a) Inovação em espaço marítimo € 263.507,84 

b) Reforço da competitividade da pesca € 238.735,83 

c) Reforço da competitividade do turismo  €87.839,59 

d) Promoção de produtos locais de qualidade €152.162,00 

e) Melhoria dos circuitos curtos de bens alimentares 
e mercados locais, no âmbito do mar  

€167.823,89 

Total: €910.069,15 

 

*fonte: Aviso001/2019/GALPESCAOSTE 
Data de Abertura: 
12 de agosto 2019 

Data de Encerramento 
30 de setembro 2019 

Mais informação   
Aviso1_2019-GALPESCAOSTE 

 

https://www.fundoambiental.pt/avisos-2019/adaptar-o-territorio-as-alteracoes-climaticas-concretizar-p-3ac.aspx
https://mar2020.blob.core.windows.net/mar2020/2019/08/Aviso1_2019-GALPESCAOSTE.pdf
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Oportunidades que permanecem abertas – Avisos nacionais 

Oportunidades que permanecem 

abertas Datas de Encerramento Aviso/Link 

Centro 2020: Operações 

Enquadradas no PAMUS validados 

no âmbito da PI4.5 (4E) para os 

Centros Urbanos Complementares 

27 de dezembro 2019 

 CENTRO -06-2018-20 

Boletim Informativo – janeiro 

2019 

Centro 2020:  Inclusão ativa de 
grupos vulneráveis - Cultura para 
todos 

20 de dezembro 2019 
CENTRO-30-2019-08 

 

Centro 2020: Formação dos 
trabalhadores da AP - SATDAP - 
Formação Profissional para a 
Administração Pública  

              27 de setembro 2019 

  

CENTRO-63-2019-06 
 

POSEUR: Recuperação de Passivos 
Ambientais Prioritários de Origem 
Industrial - 3.º Aviso 

30 de setembro 2019 POSEUR-17-2019-24 

POSEUR: Modernização e Ampliação 
de Instalações de Valorização de 
Resíduos Urbanos 

18 de setembro 2019 POSEUR-11-2019-26 

POSEUR: Investimentos que 
permitam a produção e valorização 
do combustível derivado de 
resíduos (CDR) 

29 de outubro 2019 
POSEUR-11-2019-30 

 

Fundo Ambiental:  3ª Fase do 
Programa de Apoio à Mobilidade 
Elétrica na Administração Pública 

30 de setembro 2019 
3ª fase Programa ECO.mob 

 

Oportunidades que permanecem abertas –   Empresas/PMEs 

Medida Data de Encerramento Mais Informação 

POISE: Promoção do voluntariado - 
Formação e sensibilização para um 
voluntariado de continuidade  
 

04 de setembro 2019  
 

POISE-35-2019-16 
 

POCI: Reforço da competitividade 
das PME incluindo a redução de 
custos públicos de contexto – 
Sistema De Apoio A Ações Coletivas: 
Internacionalização 

31 de janeiro 2020 
POCI-52-2019-14 

 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos?theme=ja_k2filter&isc=1&ordering=rxf16&category_id=7&xf_10=1&xf_11=5
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
https://poseur.portugal2020.pt/media/41811/aviso-poseur-17-2019-24.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/41839/aviso-poseur-11-2019-26.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/41962/aviso-poseur-11-2019-30.pdf
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/20190718-3faseecomob-propostaaviso_final3-pdf.aspx
http://poise.portugal2020.pt/pesquisa?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=93713&_101_type=content&_101_urlTitle=aviso-n-poise-35-2019-16
http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/AAC_01SIAC2019-Internacionaliza%C3%A7%C3%A3o.pdf
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POCI: Sistema de Apoio Ações 
Coletivas – Qualificação 

31 de janeiro 2020 
POCI-53-2019-15 

 

SI: Sistema de Incentivos à 
Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico - Projetos de I&D em 
Copromoção 

15 de novembro 2019 
Aviso N.º 17/SI/2019 

 

Oportunidades que permanecem abertas –  Alterações  

Medida Data de Encerramento Mais Informação Observações 

7ª Alteração - Investimento no 
Património Natural 

 

O período de apresentação 
de candidaturas foi 
alterado, passando a data 
de fim a ser de: 

30 de setembro 2019 

CENTRO-14-2016-05 
 

A dotação FEDER 
alocada ao Aviso foi 
reforçada em 7.048,2 
mil euros, passando 
de 6.896,3 mil euros 
para 13.944,5 mil 
euros. 

7ª Alteração -  Investimento no 
Património Cultural 

O período de apresentação 
de candidaturas foi 
alterado, passando a data 
de fim a ser de: 

30 de setembro 2019 

CENTRO-14-2016-01 
 
 

A dotação FEDER 
alocada ao Aviso foi 
reforçada em 4.412,7 
mil euros, passando 
de 28.141,1 mil euros 
para 32.553,8 mil 
euros. 

1ª Alteração -  Investimento na 
saúde 

O período de apresentação 
de candidaturas foi 
alterado, passando a data 
de fim a ser de: 

30 de setembro 2019 

CENTRO-42-2019-01 
 
 

A dotação FEDER 
alocada ao Aviso foi 
reforçada em 4.627,2 
mil euros, passando 
de 217,9 mil euros 
para 4.845,0 mil 
euros. 

6ª Alteração -  Investimento no 
Ensino Pré-escolar, Básico e 

Secundário 

O período de apresentação 
de candidaturas foi 
alterado, passando a data 
de fim a ser de: 

30 de setembro 2019 

CENTRO-73-2017-01 
 

A dotação FEDER 
alocada ao Aviso foi 
reforçada em 
16.653,5 mil euros, 
passando de 45.357,0 
mil euros para 
62.010,5 mil euros. 

http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/AAC_02SIAC2019-Qualifica%C3%A7%C3%A3o.PDF
https://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_17-SI-2019
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos?theme=ja_k2filter&isc=1&ordering=rxf16&category_id=7&xf_10=1&xf_12=1&limit=10&start=10
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos?theme=ja_k2filter&isc=1&ordering=rxf16&category_id=7&xf_10=1&xf_12=1&limit=10&start=10
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos?theme=ja_k2filter&isc=1&ordering=rxf16&category_id=7&xf_10=1&xf_12=1&limit=10
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos?theme=ja_k2filter&isc=1&ordering=rxf16&category_id=7&xf_10=1&xf_12=1&limit=10&start=10
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Oportunidades que permanecem aberta – Horizonte 2020 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento 

Avisos no âmbito da Construção de um 
futuro resiliente às alterações 

climáticas e de baixo teor de carbono:  
energia segura, limpa e eficiente 

12 de março 2019 
03 de setembro 2019 

21 de maio 2019 03 de setembro 2019 

16 de julho  2019 15 de janeiro 2020 

Indústrias de Base Biológica  4 de abril 2019 4 de setembro 2019 

Pesquisa sobre Fissão Nuclear e 
Proteção contra Radiação (NFRP) 

15 de maio 2019 25 de setembro 2019 

EIC Accelerator (Instrumento PME) 6 de junho 2019 9 de outubro 2019 

Iniciativa Tecnológica Conjunta sobre 
Medicamentos Inovadores (IMI)  

 
26 de junho 2019 26 de setembro 2019 

Transformar a Indústria Europeia 03 de julho 2019 

12 de dezembro 2019 

05 de fevereiro 2020 

15 de abril 2020 

Os Alicerces para a Indústria de 
Amanhã 

03 de julho 2019 
12 de dezembro 2019 

05 de fevereiro 2020 
Indústrias Circulares, Competitivas e de 

Baixo Carbono 
03 de julho 2019 05 de fevereiro 2020 

Sustentabilidade Industrial 03 de julho 2019 
12 de dezembro 2019 

05 de fevereiro 2020 
Melhor apoio à inovação das PME 04 de julho 2019 29 de outubro 2019 

Melhores cuidados de saúde, 
crescimento económico e sistemas de 

saúde sustentáveis 
04 de julho 2019 

24  de setembro 2019 

07 de abril 2020 

Soluções digitais seguras e 
cibersegurança em Cuidados de Saúde 

09 de julho 2019 13 de novembro 2019 

FET FLAGSHIPS - Enfrentar grandes 
desafios interdisciplinares de ciência e 

tecnologia 
09 de julho 2019 13 de novembro 2019 

Infraestrutura Europeia de Dados 09 de julho 2019 13 de novembro 2019 

Transformação Digital em Cuidados de 
Saúde 

09 de julho 2019 13 de novembro 2019 

Construir um Futuro Resiliente às 
Alterações Climáticas e de Baixo 

Carbono: Baterias da Próxima Geração 
09 de julho 2019 16 de janeiro 2019 

Digitalizar e transformar a indústria e 
os serviços europeus: hubs e 

plataformas de inovação digital 
09 de julho 2019 13 de novembro 2019 
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Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

09 de julho 2019 16 de janeiro 2019 

WIDESPREAD 24 de julho 2019 14 de novembro 2019 

Tecnologias e aplicações de escala 
extrema 

25 de julho 2019 14 de janeiro 2020 

Inovar e ampliar a base de uso e 
competências em HPC ( Computação 

de alto desempenho) 
25 de julho 2019 14 de novembro 2019 

Desenvolvimento e sustentabilidade a 
longo prazo das novas infraestruturas 

de investigação pan-europeias 
25 de julho 2019 12 de novembro 2019 

Cibersegurança 25 de julho 2019 19 de novembro 2019 

Mais Informações  Funding & Tender Opportunities 

Oportunidades que permanecem abertas – CEF Mecanismo Interligar Europa 
Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

2019-2 CEF Telecom 4 de julho 2019 14 de novembro 2019 CEF-TC-2019-2 

Oportunidades que permanecem abertas – COSME 
Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Missões de Economia Social 9 de julho 2019 26 de setembro 2019 Funding & Tender Opportunities 

Gestão da Plataforma 
WEgate 

23 de julho 2019 05 de setembro 2019 COS-WEGATE-2018-5-01 

Oportunidades que permanecem abertas – Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração  
Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Ações transnacionais em 
matéria de asilo, migração e 

integração 
30 de julho 2019 30 de janeiro 2020 Funding & Tender Opportunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/€25-million-eu-funding-available-to-improve-access-to-online-services-across
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/guide/call/cosme-call-proposal-cos-wegate-18501_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Oportunidades que permanecem abertas – LIFE 

 Data de Abertura Data de Encerramento 

Projetos Integrados 4 de abril 2019 5 de setembro 2019 

 Subprograma Alterações 
Climáticas 

Mitigação das Alterações 
Climáticas 

4 de abril 2019 12 de setembro 2019 

Adaptação ás Alterações 
Climáticas 

4 de abril 2019 12 de setembro 2019 

Governação e Informação em 
matéria de clima 

4 de abril 2019 12 de setembro 2019 

Mais Informação Life 2019 Calls for proposals 

Oportunidades que permanecem abertas – EaSI  
Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Inovação social e reformas 
nacionais – Cuidados de 

Longa Duração  
13 de junho 2019 10 de setembro 2019 VP/2019/003 

Oportunidades que permanecem abertas – EEA Grants 
Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Desenvolvimento de 
Negócios, Inovação e PMEs  

12 de junho 2019  30 de setembro 2019  Aviso #1  

Oportunidades que permanecem abertas – Rights, Equality and Citizenship Programme 
Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Limitar a dupla qualidade e 
reforçar as organizações de 

consumidores na UE  
24 de junho 2019 06 de novembro 2019 

REC-CONS-RPPI-AG-2019 
  

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=570&furtherCalls=yes
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/crescimento-azul/noticias/disponivel-financiamento-para-o-desenvolvimento-de-negocios-inovacao-e-pmes-abertura-de-concurso/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-cons-rppi-ag-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/crescimento-azul/noticias/disponivel-financiamento-para-o-desenvolvimento-de-negocios-inovacao-e-pmes-abertura-de-concurso/

