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I. SISTEMA DE INCENTIVOS – “QUALIFICAÇÃO DAS PME” – “CONTRATAÇÃO 

DE RECURSOS HUMANOS ALTAMENTE QUALIFICADOS” (AVISO N.º NORTE-59-

2018-42) 
 

OBJETIVOS: 

Fomentar a contratação, por parte das empresas, de recursos humanos altamente qualificados dotados de grau 

académico com nível de qualificação igual ou superior a 6 (licenciados, mestres, doutorados ou pós-doutorados), 

nos termos definidos no anexo II da Portaria n.º 782/2009, de 23 de julho, como forma de aquisição de massa 

crítica e de suporte ao desenvolvimento de processos que promovam a inovação empresarial. 
 

BENEFICIÁRIOS: Empresas PME (micro, pequenas e médias empresas), de qualquer natureza e sob qualquer 

forma jurídica. 
 

TIPOLOGIA DAS OPERAÇÕES:  

São suscetíveis de apoio os projetos individuais de qualificação das PME que concorram para o incremento de 

recursos humanos altamente qualificados nas empresas, associados às respetivas estratégias de inovação. 
 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DOS PROJETOS: 

a) Contribuírem para os objetivos e a prioridade de investimento enunciados no aviso de abertura; 

b) Os recursos humanos a contratar devem ter um grau académico com nível de qualificação igual ou 

superior a 6 (licenciados, mestres, doutorados ou pós-doutorados), nos termos definidos no anexo II da 

Portaria n.º 782/2009, de 23 de julho; 

c) O grau académico dos recursos humanos a contratar deve ser atribuído por instituições do ensino 

superior portuguesas em programas acreditados ou obtido em instituições do ensino superior 

estrangeiras, desde que tenha sido reconhecido à luz do disposto no Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de 

agosto; 

d) Quando estejam em causa licenciados e mestres, para além do grau académico, deverá ser evidenciada 

especialização profissional específica relevante para a área de contratação, no contexto empresarial ou 

regional em que a empresa contratante se insere. Os licenciados devem ter no mínimo 5 anos de 

experiência; 

e) Apresentarem um programa de inserção dos recursos humanos na dinâmica da empresa, identificando os 

objetivos, as tarefas a atribuir e os recursos complementares que lhes serão afetos, bem como o 
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responsável interno pelo acompanhamento e pela integração dos contratados; 

f) Respeitarem a duração máxima de 36 meses de projeto; 

g) Terem por base a existência de contrato de trabalho entre o trabalhador e o beneficiário com a duração 

mínima de 24 meses; 

h) A data de contratação deve ser posterior à data de apresentação da candidatura; 

i) Os trabalhadores a contratar não podem ter vínculo de trabalho com a empresa beneficiária (ou com 

empresas em que a empresa beneficiária tenha a possibilidade de exercer controlo, diretamente ou 

através dos seus sócios e/ou gerentes, ao nível da detenção de mais de 50% do capital social ou de 

posição determinante nas deliberações dos órgãos sociais) durante os 12 meses anteriores à data da 

candidatura; 

j) As contratações não podem corresponder a postos de trabalho de gerentes, administradores e/ou 

sócios/acionistas da empresa beneficiária; 

k) Registarem uma criação líquida de postos de trabalho, ao nível dos recursos humanos altamente 

qualificados, calculada pela diferença entre a média mensal do ano da conclusão do projeto e a média 

mensal do ano pré-projeto; 

l) O beneficiário deve comprometer-se a manter na empresa os postos de trabalho apoiados no âmbito do 

projeto, durante três anos a partir da sua data da conclusão, podendo os quadros técnicos contratados 

ser substituídos, desde que por outros com qualificação mínima equivalente. 
 

TAXAS DE APOIO:  

Os incentivos a conceder, sob a forma não reembolsável, são calculados através da aplicação às despesas 

consideradas elegíveis a uma taxa de 50%. 
 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS:  

Fase 1: 17 de dezembro de 2018 a 28 de fevereiro de 2019 

Fase 2: 28 de fevereiro de 2019 a 31 de maio de 2019 

Fase 3: 31 de maio de 2019 a 30 de agosto de 2019                    

Fase 4: 30 de agosto a 17 de dezembro de 2019 

 
 
 

II. SISTEMA DE INCENTIVOS – “INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PME” – NOVOS 

EXPORTADORES (AVISO N.º 32/SI/2018) 
 

OBJETIVOS: 

Alargar a base exportadora, aumentando o número de novas empresas exportadores, ou incrementando o 

volume das vendas internacionais das empresas que, já exportando, o fazem ainda de forma incipiente ou 

pontual, através da concessão de incentivos a projetos que: 

 Reforcem a capacitação empresarial das PME para a internacionalização, com vista a promover o 

aumento das exportações através do desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais e de 

processos de qualificação das PME para a internacionalização, valorizando em particular a adoção do 

comércio eletrónico como ferramenta de internacionalização assente em estratégias sólidas e integradas 

de e-commerce e de transformação digital. 
 

BENEFICIÁRIOS: Empresas PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. 
 

TIPOLOGIA DAS OPERAÇÕES:  

São suscetíveis de apoio os projetos individuais de internacionalização de PME que visem os seguintes domínios: 

a) O conhecimento de mercados externos; 

b) A presença na web, através da economia digital; 

c) O desenvolvimento e promoção internacional de marcas; 

d) A prospeção e presença em mercados internacionais; 

e) O marketing internacional; 
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f) A introdução de novo método de organização nas práticas comerciais ou nas relações externas; 

g) As certificações específicas para os mercados externos. 
 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE ACESSO: 

a) Certificação de PME – para efeitos de comprovação do estatuto PME; as empresas devem obter ou 

atualizar a correspondente Certificação Eletrónica; 

b) Novos exportadores – apenas se podem constituir como beneficiários no presente aviso PME que ainda 

não tenham atingido uma intensidade das exportações no pré-projeto de 15%; 

c) Despesa mínima elegível – o limite mínimo de despesa elegível total por projeto no âmbito do presente 

aviso é de 25.000,00€; 

d) Início dos trabalhos – o projeto deve ter data de candidatura anterior à data de início dos trabalhos, 

considerando para o efeito como início dos trabalhos quer o início dos trabalhos de construção 

relacionados com o investimento, quer o primeiro compromisso firme de encomenda de equipamentos 

ou qualquer outro compromisso que torne o investimento irreversível, consoante o que acontecer 

primeiro. 

e) Resultados de candidaturas anteriores 
 

TAXAS DE APOIO:  

Os incentivos a conceder, sob a forma não reembolsável, são calculados através da aplicação às despesas 

consideradas elegíveis a uma taxa de 45%. 
 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 08 de fevereiro de 2019. 
 
 
 

III. SISTEMA DE INCENTIVOS À INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO (SI I&DT) – PROJETOS DE I&D INDIVIDUAIS (AVISO N.º 

34/SI/2018) 
 

OBJETIVOS: 

Apoiar projetos de investimento na tipologia de investimento designada por “Investigação e Desenvolvimento 

Tecnológico”, através da concessão de apoios financeiros a projetos que contribuam para o aumento do 

investimento empresarial em matéria de I&D (PI 1.2), apoiando projetos de empresas alinhados com os domínios 

prioritários da Estratégia de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente (RIS3), que visem, 

designadamente através da realização de atividades de inovação e investigação industrial e desenvolvimento 

experimental, o reforço da sua competitividade, a inserção internacional e acelerar a difusão, transferência e 

utilização de tecnologias, conhecimentos e resultados de I&D no tecido empresarial. 
 

BENEFICIÁRIOS: Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. 
 

TIPOLOGIA DAS OPERAÇÕES:  

Os projetos a apoiar inserem-se na modalidade de “Projetos Individuais” inscrita na tipologia “I&D Empresas”. Os 

projetos individuais são realizados por uma empresa, compreendendo atividades de investigação industrial e/ou 

de desenvolvimento experimental, conducentes à criação de novos produtos, processos ou sistemas ou à 

introdução de melhorias significativas em produtos, processos ou sistemas existentes. 
 

CONDIÇÕES DE ACESSO DOS PROJETOS: 

a) Enquadrar-se nos domínios prioritários da estratégia de investigação e inovação para uma especialização 

inteligente (RIS3 Nacional e/ou Regional); 

b) O projeto deve corresponder a um mínimo de investimento elegível de 100.000,00€, sendo que a 

verificação do cumprimento desta condição se reporta à data de candidatura, de decisão, e de 

encerramento; 

c) Não poderão ser objeto de candidatura no âmbito do presente aviso, os projetos apresentados nos 

anteriores concursos do SI I&DT – Projetos Individuais, em relação aos quais esteja ainda a decorrer o 
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processo de decisão ou em que a decisão sobre o pedido de financiamento tenha sido favorável, exceto 

nas situações em que tenha sido apresentada desistência; 

d) Iniciar a execução do projeto no prazo máximo de 6 meses após a comunicação da decisão de 

financiamento; 

e) Ter uma duração máxima de 24 meses; 

f) As empresas deverão demonstrar o efeito de incentivo; 

g) Para efeitos de comprovação do estatuto PME, as micro, pequenas e médias empresas devem obter ou 

atualizar a correspondente Certificação Eletrónica. 
 

TAXAS DE APOIO:  

Os incentivos a conceder, sob a forma não reembolsável e reembolsável, são calculados através da aplicação às 

despesas consideradas elegíveis a uma taxa de 25%, à qual pode ser acrescida majorações. 
 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 29 de março de 2019. 
 
 
 

IV. SISTEMA DE INCENTIVOS “INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PME” – PROJETOS 

CONJUNTOS (AVISO N.º 35/SI/2018) 
 

OBJETIVOS: 

Conceder apoios financeiros a projetos que reforcem a capacitação empresarial das PME para a 

internacionalização, permitindo potenciar o aumento da sua base e capacidade exportadora e reconhecimento 

internacional, através da implementação de ações de promoção e marketing, da sua presença em certames 

internacionais e do conhecimento e acesso a novos mercados. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, integrados em projetos conjuntos promovidos por 

entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, de natureza associativa e com competências específicas 

dirigidas às PME, nomeadamente associações empresariais, câmaras de comércio e indústria, agências regionais 

de promoção turística, assim como outras entidades não empresariais do Sistema Nacional de I&I. 
 

TIPOLOGIA DAS OPERAÇÕES:  

São suscetíveis de apoio os projetos conjuntos de internacionalização que visem o conhecimento dos mercados 

externos (feiras/exposições), a prospeção e presença em mercados internacionais (prospeção e captação de 

novos clientes) e a dinamização de ações de promoção e marketing internacional (ações de promoção), incluindo 

a utilização de ferramentas web (canais digitais). 
 

CONDIÇÕES DE ACESSO DOS PROJETOS: 

a) Para efeitos de comprovação do estatuto PME, as micro, pequenas e médias empresas devem obter ou 

atualizar a correspondente Certificação Eletrónica. 

b) O ano de 2017 é utilizado como referência de pré-projeto; 

c) Demonstração da natureza incremental do projeto; 

d) Limite mínimo de despesa elegível total por projeto é de 25.000,00€, sendo o limite máximo de 20 

milhões de euros; 

e) No caso de entidades promotoras com projetos aprovados e contratados no âmbito dos Avisos n.ºs 

01/SI/2014, 29/SI/2015 e 21/SI/2016 – Projetos Conjuntos de Internacionalização, constituem condições 

adicionais de admissibilidade ao presente aviso: 

i. Ter submetido o respetivo PTRF – Pagamento a Título de Reembolso Final relativamente ao projeto 

anterior apoiado no âmbito dos Avisos n.º 01/SI/2014 e 29/SI/2015, através do formulário 

normalizado, até ao encerramento do presente aviso; 

ii. Ter reportado um nível de execução financeira mínimo correspondente a 50% das despesas elegíveis 

aprovadas relativamente ao projeto anterior apoiado no âmbito do Aviso n.º 21/SI/2016, através do 
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formulário normalizado, até ao encerramento do presente aviso. 
 

TAXAS DE APOIO:  

Os incentivos a conceder, sob a forma não reembolsável, são calculados através da aplicação às despesas 

consideradas elegíveis das PME a uma taxa de 50% com exceção das despesas elegíveis da entidade promotora 

em que a taxa máxima de incentivo é de 85%. 
 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 05 de abril de 2019. 
 
 

Concursos em aberto: 
Concursos/Apoios Prazo 

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT) – Projetos 

Demonstradores Individuais – Selos de Excelência (Fase 2 do SME Instrument) (Aviso n.º 19/SI/2018) 
Até 25 de janeiro de 2019 

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT) – I&D 

Empresarial/Projetos de I&D Industrial à Escala Europeia (Aviso n.º 18/SI/2018) 
Até 29 de março de 2019 

Clubes de Fornecedores – Seleção de Redes para a Consolidação de Clubes de Fornecedores (Aviso n.º 

28/SI/2018) 
Até 31 de dezembro de 2019 

Sistema de Incentivos “Qualificação das PME” – “Vale Economia Circular” (Aviso n.º 20/SI/2018) 

Até à receção do número 

máximo de candidaturas 

indicado no Aviso 

Sistema de Incentivos “Qualificação das PME” – “Vale Comércio” (aviso n.º 21/SI/2018) 

Até à receção do número 

máximo de candidaturas 

indicado no Aviso 

Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica (ICDT) – PI 1.1 e Sistema de Incentivos à 

Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT) – Internacionalização de I&D – Projetos 

Individuais (Aviso n.º 11/SI/2015)  

Decorre em contínuo 

Processo de Acreditação de Entidades para Prestação de Serviços – Projeto Simplificado “Vale” (Aviso 

n.º SI-99-2015-22) 
Decorre em contínuo 

Sistema de Incentivos – Proteção de Direitos da Propriedade Industrial – Projetos Individuais (Aviso n.º 

17/SI/2015) 
Decorre em contínuo 

 

 

 

Concursos em aberto: 

Concursos/Apoios Prazo 

Fundo Azul – Estudos de Investigação e Desenvolvimento Científico E Tecnológico 

para as novas áreas emergentes da economia do Mar 

(https://www.dgpm.mm.gov.pt/fundo-azul) 

Em contínuo 

Casa Eficiente 2020 (https://casaeficiente2020.pt) Até 2021 

 

 

I. APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AQUICULTURA NOS 

DOMÍNIOS DA INOVAÇÃO, E DOS INVESTIMENTOS PRODUTIVOS (Aviso n.º 

27/2018) 
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OBJETIVOS: 

Promover o aumento da competitividade e da viabilidade das empresas aquícolas, incluindo a melhoria das 

condições de segurança e de trabalho, em particular das pequenas e médias empresas (PME), bem como 

incentivar a proteção e restauração da biodiversidade aquática, a melhoria dos ecossistemas ligados à 

aquicultura e o aumento da eficiência em termos de recursos. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Podem apresentar candidaturas à presente medida pessoas singulares ou coletivas de direito privado cuja 

atividade se enquadre num dos seguintes códigos de atividade económica: 

a) Empresas aquícolas: 

i. Divisão 03, Grupo 032, Classe 0321, subclasse 03210, Aquicultura em águas salgadas e salobras;  

ii. Divisão 03, Grupo 032, Classe 0322, subclasse 03220, Aquicultura em águas doces. 

b) Empresas com atividade em estabelecimentos conexos, as empresas que exercem a sua atividade 

através de centros de depuração e ou centros de expedição de moluscos bivalves vivos ou depósitos, 

devidamente licenciados e aprovados, com o seguinte código de atividade económica: 

i. Divisão 46, Grupo 463, Classe 4638, subclasse 46381, Comércio por grosso de peixe, crustáceos e 

moluscos;  

ii. «Micro, pequenas e médias empresas (PME)» as definidas como tal na Recomendação n.º 

2003/361/CE, de 6 de maio de 2003. 
 

TIPOLOGIA DAS OPERAÇÕES:  

a) Investimentos produtivos na aquicultura, nomeadamente a construção de novas unidades de produção 

aquícola ou de estabelecimentos conexos, a construção ou modernização de unidades de 

acondicionamento e embalagem, quando integradas em estabelecimentos aquícolas, e a instalação ou 

melhoramento de zonas de transposição de moluscos bivalves vivos;  

b) Diversificação da produção aquícola e das espécies cultivadas;  

c) Modernização de unidades de produção aquícola ou estabelecimentos conexos, incluindo a melhoria das 

condições de trabalho e de segurança dos trabalhadores aquícolas e a construção e modernização de 

embarcações de apoio à atividade;  

d) Melhoria e modernização relacionadas com a saúde e o bem -estar dos animais, incluindo a aquisição de 

equipamentos destinados a proteger as explorações contra os predadores selvagens;  

e) A diversificação do rendimento das empresas aquícolas através do desenvolvimento de atividades 

complementares relacionadas com as atividades comerciais aquícolas de base como sejam o turismo de 

pesca, os serviços ambientais ou as atividades pedagógicas ligados à aquicultura;  

f) Melhoria da qualidade dos produtos por aplicação de técnicas de maneio adequadas e introdução de 

novas tecnologias;  

g) Introdução de sistemas ou de processos que reduzam substancialmente o impacto negativo, reforcem os 

efeitos positivos sobre o ambiente ou aumentem a eficiência em termos de recursos, em comparação 

com as práticas habituais do sector;  

h) Instalação de sistemas que contribuam para a melhoria da eficiência energética ou promovam a 

conversão das empresas aquícolas para fontes de energia renováveis;  

i) Requalificação de lagos naturais ou artificiais utilizados para a aquicultura, através da remoção do limo e 

sedimentos, ou investimentos destinados a impedir o depósito do limo e sedimentos;  

j) Investimentos em sistemas aquícolas fechados em que os produtos aquícolas sejam explorados em 

sistemas de recirculação fechados, minimizando assim a utilização de água; 

k) Investimentos que reduzam substancialmente o impacto das empresas aquícolas na utilização e na 

qualidade da água, especialmente reduzindo a quantidade de água, de produtos químicos, de antibióticos 

e de outros medicamentos utilizados ou melhorando a qualidade da água de saída, inclusive através da 

utilização de sistemas aquícolas multitróficos ou de decantação. 
 

FORMA E NÍVEL DOS APOIOS:  

a) Os apoios públicos revestem a forma de subvenção não reembolsável; 
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b) A taxa de apoio público é de 50% das despesas elegíveis da operação; 

c) No caso de a operação ser executada por empresas não abrangidas pela definição de PME, a taxa de 

apoio público é de 30%; 

d) O apoio público é limitado a 2.000.000,00€ por operação. 
 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até 28 de fevereiro de 2019. 

 
 

II. PROMOVER O DESENVOLVIMENTO LOCAL E A DIVERSIFICAÇÃO DAS 

ECONOMIAS DAS ZONAS PESQUEIRAS E COSTEIRAS (Aviso n.º 03/2018/GAL 

COSTEIRO LITORAL NORTE) 
 

OBJETIVOS: 

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. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Pequenas e microempresas na aceção da recomendação no 2003/361/CE, da Comissão, de 6 de maio, relativa à 

definição de micro, pequena e média empresa. 

Encontra-se, assim, abrangida qualquer entidade que, independentemente da sua forma jurídica, exerce uma 

atividade económica, através da oferta em concorrência de bens ou serviços no mercado, sendo, 

nomeadamente, consideradas como tais entidades que exercem uma atividade artesanal ou outras atividades a 

título individual ou familiar, as sociedades de pessoas ou as associações que exercem regularmente uma 

atividade económica. 
 

TIPOLOGIA DAS OPERAÇÕES:  

A. Qualificação de Operadores Marítimo-Turísticos 

Domínio “Reforço da competitividade do turismo” 

a) Criação e ou dinamização de micro e pequenas empresas que desenvolvam atividades ligadas ao meio 

aquático, promovendo o turismo de âmbito local; 

b) Criação, recuperação e modernização das estruturas e equipamentos ou infraestruturas existentes 

relacionadas com o turismo aquático. 

B. Valorização dos produtos da pesca 

Domínio “Reforço da competitividade da pesca” 

 Operações que visem a criação, recuperação e modernização de estruturas, equipamentos e ou 

infraestruturas existentes, relacionadas com a 2.ª venda dos produtos da pesca e da aquicultura (venda a 

retalho ou ambulante). 

C. Melhoria da distribuição e comercialização de produtos da pesca e aquicultura 

Domínio “Melhoria dos circuitos curtos de bens alimentares e mercados locais, no âmbito do mar” 

 Operações que visem a criação de novas metodologias e espaços de distribuição e de comercialização dos 

produtos da pesca e da aquicultura (2.ª venda), incluindo inovação e acesso a tecnologia de informação. 
 

ÁREA GEOGRÁFICA ELEGÍVEL:  

A área geográfica corresponde ao território de intervenção do GAL Costeiro Litoral Norte. No caso do concelho de 

Esposende, são elegíveis as seguintes freguesias: Antas; União de Freguesias de Belinho e Mar; União de 

Freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra e União de Freguesias de Apúlia e Fão. 
 

FORMA E NÍVEL DOS APOIOS:  

Os apoios são concedidos sob a forma de subvenção não reembolsável, limitados a 200.000,00€, e com uma taxa 

de apoio de 50%. 
 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até 15 de março de 2019. 
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AGRICULTURA:  

 Portaria n.º 311/2018, de 04 de dezembro – Estabelece as regras complementares para o apoio comunitário à promoção de 

vinhos em mercados de países terceiros, no âmbito do programa nacional de apoio ao setor vitivinícola, para o período 2019-

2023 e altera (segunda alteração) o regime da Portaria n.º 303/2016, de 5 de dezembro, que estabelece as regras 

complementares do Apoio à Promoção de Vinhos em Mercados de Países Terceiros para o período de 2014-2018. 

 Portaria n.º 5/2019, de 04 de janeiro – Aprova as listas de zonas desfavorecidas, compreendendo as zonas de montanha, as 

zonas, que não as de montanha, sujeitas a condicionantes naturais significativas e as outras zonas sujeitas a condicionantes 

específicas. 

 Portaria n.º 6/2019, de 04 de janeiro – Aprova a lista das zonas, que não as de montanha, sujeitas a condicionantes naturais 

significativas que deixam de ser elegíveis em resultado do processo de eliminação faseada, de acordo com o disposto no n.º 5 

do artigo 31.º do Regulamento (UE) n.º 1305/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, e 

procede à quinta alteração da Portaria n.º 24/2015, de 9 de fevereiro, na redação atual. 

CAÇA:  

 Portaria n.º 318/2018, de 11 de dezembro – Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 147/2018, de 22 de maio, que estabelece 

os termos de autorização da instalação e funcionamento dos campos de treino de caça. 

ECONOMIA:  

 Lei n.º 66/2018, de 03 de dezembro – Cria um Código de Atividade Económica específico para a atividade económica itinerante. 

 Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro – Aprova o novo Código da Propriedade Industrial, transpondo as Diretivas (UE) 

2015/2436, que aproxima as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas, e (UE) 2016/943, relativa à proteção de 

know-how e de informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação 

ilegais. 

 Decreto-Lei n.º 111/2018, de 11 de dezembro – Cria e regulamenta o Programa de Captação de Investimento para o Interior 

(PC2II) 

 Portaria n.º 328/2018, de 19 de dezembro – Define o regime de certificação de empresas tendo em vista o acolhimento de 

nacionais de Estado terceiros que pretendam desenvolver uma atividade altamente qualificada em Portugal. 

MAR:  

 Lei n.º 68/2018, de 26 de dezembro – Autoriza o Governo a estabelecer o regime sancionatório aplicável ao exercício da 

atividade da pesca comercial marítima. 

 Despacho n.º 12496-B/2018, de 26 de dezembro – Homologa a proposta apresentada pelo IMT, I.P. relativa à atribuição de 

subsídios aos armadores nacionais para atenuar os encargos com tripulações afetas a navios do registo convencional. 

 Despacho n.º 46-A/2019, de 02 de janeiro – Estabelece, para 2019, os períodos de defeso para a pesca na ria de Aveiro. 

 Despacho n.º 46-B/2019, de 02 de janeiro – Estabelece, para o ano de 2019, os períodos de defeso para a pesca no rio 

Mondego. 

 Portaria n.º 4/2019, de 03 de janeiro – Estabelece medidas de gestão para raia curva (Raja undulata) e define as condições a 

observar relativamente à recolha de informação para a avaliação científica desta unidade populacional, na zona 9 do Conselho 

Internacional para a Exploração do Mar. 

 Portaria n.º 6-B/2019, de 04 de janeiro – Estabelece as limitações à captura e descarga de biqueirão (Engraulis encrasicholus) 

na subzona 9 do Conselho Internacional de Exploração do Mar com o objetivo de gerir a quota disponível de biqueirão em 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


