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Concursos em aberto: 
Concursos/Apoios Prazo 

Sistema de Incentivos – “Qualificação das PME” – Contratação de Recursos Humanos 

Altamente Qualificados” (Aviso n.º Norte-59-2018-42) 

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

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

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

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico – PI 1.2 – 

Internacionalização de I&D – Projetos Individuais (Aviso 02/SI/2019) 

Fase 2: 01 de abril a 01 de julho de 2019                    

Fase 3: 01 de julho a 01 de outubro de 2019 

Fase 4: 01 de outubro a 31 de dez. de 2019 

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

MOBILIZADORES – CLUSTERS DE COMPETITIVIDADE E OUTRAS DINÂMICAS COLETIVAS (Aviso 

14/SI/2019) 

Até 18 de julho de 2019 

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

Demonstradores Individuais – Selos de Excelência (Fase 2 do SME Instrument (Aviso 

05/SI/2019) 

Até 31 de janeiro de 2020 

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico – PI 1.2 – Proteção de 

Direitos da Propriedade Intelectual e Industrial – Projetos Individuais (Aviso 03/SI/2019) 
Até 31 de dezembro 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 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 

 

 

I. Linha FIS CAPITAL (www.fis.gov.pt) 
 

OBJETIVO/ENQUADRAMENTO: 

A Linha FIS CAPITAL garante o apoio a projetos de Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo Social (IIES), em 

coinvestimento com investidores de impacto, públicos e privados. 
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PROMOTORES:  

As candidaturas à Linha FIS CAPITAL terão que ser submetidas por investidores públicos ou privados, designados 

como Coinvestidores, que devem corresponder a: Entidades institucionais de capital de risco e 

empreendedorismo social; Entidades ou pessoas singulares que, exercendo ou não atividade permanente em 

Portugal, possam participar no capital de sociedades sob a forma comercial em Portugal. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

A Linha FIS CAPITAL destina-se a PME´s promotoras de Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo Social (IIES) 

que tenham sido reconhecidas como tal pela Estrutura de Missão Portugal Inovação Social, designadas como 

Beneficiários Finais. 
 

ÁREAS DE ATUAÇÃO:  

Promoção do emprego, formação e educação; Inclusão social, financeira e digital; Promoção do envelhecimento 

ativo; Promoção da saúde e bem-estar; Outras áreas que sejam passíveis de ser Iniciativas de Inovação e 

Empreendedorismo Social. 
 

MONTANTE DE APOIO:  

No caso de PME´s que ainda não tenham efetuado vendas no mercado, é disponibilizado até 70% do montante 

total da operação de coinvestimento, com os limites mínimo de 25.000,00€ e máximo de 2.500.000,00€. Caso as 

PME´s já tenham efetuado a 1.ª venda comercial no mercado (excluindo as vendas limitadas para testar o 

mercado, o apoio disponibilizado pelo FIS é de até 60%, com os limites anteriormente referidos. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: As operações de coinvestimento devem ser concretizadas nos 

Beneficiários Finais até 31 de dezembro de 2023. 

 

 

II. PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS 2019 – CRIAÇÃO (www.dgartes.gov.pt) 
 

OBJETIVO: 

Programa de apoio a projetos no âmbito da criação. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Pessoas coletivas de direito privado com sede em Portugal, pessoas singulares com domicílio fiscal em Portugal e 

grupos informais, desde que nomeiem como seu representante uma pessoa singular ou coletiva com domicílio ou 

sede fiscal em Portugal, que aqui exerçam a título predominante atividades profissionais numa ou mais das áreas 

previstas de apoio no presente aviso. 
 

ÁREAS ARTÍSTICAS:  

Artes performativas (circo contemporâneo e artes de rua, dança, música e teatro), artes visuais (arquitetura, 

artes plásticas, design, fotografia e novos media) e cruzamento disciplinar. 
 

DOMÍNIOS ARTÍSTICOS DE ATIVIDADE:  

Os projetos devem inscrever-se, no domínio da criação, que consiste no processo de elaboração criativa, em 

diferentes fases, que origina o objeto artístico (material ou imaterial) e que pode integrar os seguintes 

subdomínios: a. Conceção, execução e apresentação de obras; b. Residências artísticas; c. Interpretação de 

repertório, nomeadamente na área da música. Os projetos podem contemplar ainda a circulação nacional e 

internacional. 
 

MONTANTE DE APOIO:  

O montante a atribuir por candidatura é igual ao montante do patamar a que se candidata. 

Patamares financeiros: 40.000,00€; 30.000,00€; 20.000,00€; 10.000,00€. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 18 de julho de 2019. 
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III. PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS 2019 – PROGRAMAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DE PÚBLICOS (www.dgartes.gov.pt) 
 

OBJETIVO: 

Programa de apoio a projetos no âmbito da programação e desenvolvimento de públicos. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Pessoas coletivas de direito privado com sede em Portugal, pessoas singulares com domicílio fiscal em Portugal e 

grupos informais, desde que nomeiem como seu representante uma pessoa singular ou coletiva com domicílio ou 

sede fiscal em Portugal, que aqui exerçam a título predominante atividades profissionais numa ou mais das áreas 

previstas de apoio no presente aviso. 
 

ÁREAS ARTÍSTICAS:  

Artes performativas (circo contemporâneo e artes de rua, dança, música e teatro), artes visuais (arquitetura, 

artes plásticas, design, fotografia e novos media) e cruzamento disciplinar. 
 

DOMÍNIOS ARTÍSTICOS DE ATIVIDADE:  

Os projetos devem inscrever-se, cumulativamente, nos seguintes domínios: 

1. Programação – a gestão da oferta cultural em determinado espaço e tempo, de forma regular ou pontual, como 

ciclos, mostras, festivais e que pode integrar os seguintes subdomínios: a. Acolhimentos e coproduções; b. 

Residências artísticas; 

2. Desenvolvimento de públicos – a captação, a sensibilização e a qualificação de públicos diversificados, que pode 

integrar os seguintes subdomínios: a. Ações em articulação com o ensino formal; b. Ações ed educação não formal; 

c. Ações de promoção, proximidade e acessibilidade. 
 

MONTANTE DE APOIO:  

O montante a atribuir por candidatura é igual ao montante do patamar a que se candidata. 

Patamares financeiros: 40.000,00€; 30.000,00€; 20.000,00€. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 18 de julho de 2019. 

 

 

IV. PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS 2019 – PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO 
(www.dgartes.gov.pt) 

 

OBJETIVO: 

Programa de apoio a projetos nos domínios da circulação, edição, formação, internacionalização e investigação; 

nas áreas das artes performativas (circo contemporâneo e artes de rua, dança, música e teatro); artes visuais 

(arquitetura, artes plásticas, design, fotografia e novos media); e cruzamento disciplinar. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Pessoas coletivas de direito privado com sede em Portugal, pessoas singulares com domicílio fiscal em Portugal e 

grupos informais, desde que nomeiem como seu representante uma pessoa singular ou coletiva com domicílio ou 

sede fiscal em Portugal, que aqui exerçam a título predominante atividades profissionais numa ou mais das áreas 

previstas de apoio no presente aviso. 
 

ÁREAS ARTÍSTICAS:  

Os projetos podem inscrever-se nas seguintes áreas artísticas: i) Artes performativas (circo contemporâneo e 

artes de rua, dança, música e teatro); ii) Artes visuais (arquitetura, artes plásticas, design, fotografia e novos 

media); iii) Cruzamento disciplinar. 
 

DOMÍNIOS DE ATIVIDADE:  

Os projetos podem inscrever-se nos seguintes domínios e subdomínios: 

i) Circulação nacional (itinerância de obras ou projetos pelo território nacional – a itinerância deverá ser efetuada 
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necessariamente fora do concelho da estreia ou inauguração da obra ou projeto); 

ii) Edição (apoio à edição nacional de uma obra em suporte físico ou digital que se enquadre nas áreas artísticas previstas 

no presente aviso); 

iii) Formação (ações de valorização e qualificação dos profissionais das artes no território nacional ou internacional); 

iv) Internacionalização (desenvolvimento e circulação internacional de obras e projetos; fomento da integração em redes 

internacionais; tradução e edição de obras nacionais para línguas estrangeiras); 

v) Investigação (práticas de arquivo e documentação do património artístico contemporâneo ou conferências sobre o 

legado cultural das artes). 
 

MONTANTE DE APOIO:  

Atribuição de um montante fixo igual ao montante do apoio a que se candidata, considerando os seguintes 

limites: i) Montante mínimo de 500,00; ii) Montante máximo de 5.000,00€. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 30 de setembro de 2019. 
 

 

V. APOIO À DESCARBONIZAÇÃO DA FROTA DE TÁXIS (Aviso n.º 1/2019) 
 

ENQUADRAMENTO: 

O «Fundo para o Serviço Público de Transportes», aprovado pela Portaria n.º 359-A/2017, de 20 de novembro, 

além de contribuir financeiramente para o funcionamento regular das autoridades de transportes – definidas 

pela Lei n.º 52/2015, de 9 de junho com as alterações introduzidas pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, e pelo 

Decreto-Lei n.º 86-D/2016, de 30 de dezembro – apoiando projetos e ações que contribuam para a capacitação 

das referidas autoridades de transportes visa a «melhoria do sistema de transportes públicos de passageiros». 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Empresas titulares de alvará emitido pelo IMT para a atividade de transporte de aluguer em veículos automóveis 

ligeiros de passageiros (transporte em táxi). 
 

TIPOLOGIA DAS ATIVIDADES A APOIAR:  

Aquisição de “veículos 100% elétricos novos destinados à atividade de transportes públicos de aluguer em 

veículos automóveis ligeiros de passageiros (serviço de táxi)”. O apoio pode ser majorado se simultaneamente for 

abatido um veículo antigo e incluir a aquisição e instalação de postos de carregamento. 
 

MONTANTE DE APOIO:  

O apoio é traduzido na atribuição de um incentivo no valor de 5.000,00€, pela aquisição de um veículo de 100% 

elétrico novo, cujo primeiro registo tenha sido feito em nome do beneficiário, a partir de 01 de janeiro de 2019. 

Caso o beneficiário entregue um veículo para abate, o valor do incentivo é majorado desde que o veículo tenha 

licença para serviço de táxi nos últimos 3 anos e tenha pelo menos 20.000 kms percorridos no último ano (a 

apurar pelo IMT). A majoração é atribuída de acordo com a idade do veículo de acordo com o seguinte: > 10 ano 

– majoração de 2.500,00€; > 15 anos – majoração de 5.000,00€; > 20 anos – majoração de 7.500,00€. 

Apenas é admitido o apoio a um táxi por empresa. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 31 de julho de 2019. 
 

 

VI. APOIO À MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM TÁXI - 

TAXÍMETROS (Aviso n.º 6/2019) 
 

OBJETIVO: 

Promover a modernização do setor, assim como contribuir para o reforço da competitividade do setor, elevando 

a qualidade dos serviços prestados e facilitando a utilização deste tipo de transporte público pelos utilizadores. 
 

BENEFICIÁRIOS:  
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Empresas titulares de alvará emitido pelo IMT para a atividade de transporte de aluguer em veículos automóveis 

ligeiros de passageiros (transporte em táxi). 
 

TIPOLOGIA DAS ATIVIDADES A APOIAR:  

São elegíveis a aquisição e instalação de «taxímetros» em veículos de «transporte em táxi», que cumpram todos 

os requisitos legais de homologação, aferição e de instalação e possam contribuir para serviços mais ágeis e mais 

eficazes prestados aos utilizadores, para a desmaterialização dos processos de relacionamento com a autoridade 

tributária e para uma melhor controlo da operação, incluindo. 
 

MONTANTE DE APOIO:  

A comparticipação financeira atribuída é de natureza não reembolsável., sendo a taxa de comparticipação igual a 

75% das despesas elegíveis até ao máximo de: Tipologia referida na alínea a) – 300,00€; Tipologia referida na 

alínea b) – 400,00€; Tipologia referida na alínea c) – 750,00€; Montante máximo a conceder por beneficiário – 

5.000,00€. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 30 de setembro de 2019. 

 

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 

Atribuição do Incentivo pela Introdução no Consumo de Veículos de Baixas Emissões 2019 

(www.fundoambiental.pt) 
Até 30 de novembro de 2019 

Linha de Apoio à Sustentabilidade Ambiental no Turismo (www.turismodeportugal.pt) Até 30 de junho de 2019 

Medidas Contrato-emprego e Contrato geração (www.iefp.pt) Até 20 de julho de 2019 

Tech Visa – Certificação de empresas (www.iapmei.pt) Até 31 de dezembro de 2019 

 

 

I. ERASMUS FOR YOUNG ENTERPRENEURS (www.erasmus-entrepreneurs.eu) 
 

ENQUADRAMENTO: 

O Erasmus para Jovens Empreendedores é um programa transfronteiriço que dá aos novos empreendedores, ou 

aos que pretendem sê-lo, a oportunidade de adquirirem conhecimentos para gerirem pequenos negócios, junto 

de empreendedores experientes, num outro país participante no programa. 

A troca de experiências ocorre durante a estadia com o empreendedor experiente, permitindo que o novo 

empreendedor adquira as competências específicas necessárias para gerir uma pequena empresa. O 

empreendedor de acolhimento beneficia de novas perspetivas sobre o seu negócio e tem a oportunidade de 

cooperar com parceiros estrangeiros ou adquirir conhecimentos sobre novos mercados. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

 Novos empreendedores que planeiam seriamente criar o seu próprio negócio ou que já o criaram nos 

últimos três anos.  

 Empreendedores experientes que são proprietários ou gerem uma Pequena ou Média Empresa num dos 

países participantes no programa. 
 

MODO DE PARTICIPAÇÃO:  

1. Preparar os documentos de candidatura: CV, motivações e um plano de negócio (novos empreendedores);  
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2. Registar-se através do formulário on-line (link) e submeter o seu CV e plano de negócio;  

3. Criar uma relação com um novo empreendedor ou um empreendedor de acolhimento no estrangeiro; 

4. Chegar a acordo com o seu novo empreendedor ou empreendedor de acolhimento sobre o projeto de trabalho e 

aprendizagem e apresentar os detalhes ao seu ponto de contacto local;  

5. Assinar o Compromisso com a Qualidade: este Compromisso com a Qualidade (link) deve ser assinado 

(digitalmente) por todas as partes envolvidas na relação. Enquanto novo empreendedor, deve também celebrar um 

acordo de financiamento com o seu ponto de contacto local;  

6. Início da estadia no estrangeiro: a duração do intercâmbio pode variar entre 1 e 6 meses, com a possibilidade de 

repartição da estadia em intervalos de tempo semanais (desde que o total do tempo não exceda 12 meses). A 

estadia é parcialmente financiada pela Comissão Europeia;  

7. A assistência financeira ao novo empreendedor será prestada em vários pagamentos, em conformidade com o 

acordo assinado com o seu ponto de contacto local.  
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Em contínuo. 

 

I. Apoio ao fornecimento de serviços de Aconselhamento Agrícola e Florestal 
(Aviso n.º 02/Operação 2.2.1/2019) 

 

OBJETIVO: 

Apoiar o fornecimento de serviços de aconselhamento agrícola e florestal, com o objetivo de melhorar o 

desempenho das explorações em termos económicos e ambientais, num contexto de uma melhor utilização dos 

recursos. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Entidades reconhecidas no âmbito do Sistema de Aconselhamento Agrícola e Florestal (SAAF) a título individual, 

ou no âmbito de uma parceria. 
 

TIPOLOGIA DAS ATIVIDADES A APOIAR:  

A tipologia das atividades a apoiar diz respeito ao fornecimento de serviços de aconselhamento agrícola e 

florestal, de acordo com as áreas temáticas aplicáveis. 
 

TIPOLOGIA DE APOIO:  

O apoio a conceder tem a forma de subvenção não reembolsável. O limite máximo de apoio por beneficiário é de 

500.000,00€. A taxa de apoio é de 80% das despesas elegíveis. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 01 de julho de 2019. 
 

 

II. Investimentos em Produtos Florestais Não Identificados como Agrícolas no 

Anexo I do Tratado (Aviso n.º 03/Operação 4.0.2/2019) 
 

OBJETIVO: 

a) Reforçar a capacidade produtiva das pequenas e médias empresas do setor florestal; 

b) Fomentar a modernização do tecido empresarial do setor florestal. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

As Pequenas e Médias Empresas (PME), as organizações de produtores florestais (OPF), as organizações de 

comercialização de produtos florestais (OCPF) que se dediquem à exploração florestal, comercialização ou outra 

atividade até à transformação industrial de material lenhoso, biomassa florestal e resina. 
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TIPOLOGIA DAS ATIVIDADES A APOIAR:  

A tipologia de intervenção a apoiar diz respeito a investimentos em produtos florestais que reúnam as seguintes 

condições: 

a) Investimentos florestais não identificados como agrícolas no Anexo I do Tratado e abranjam as seguintes 

tipologias de intervenção: i) Abate, rechega, concentração, triagem e transporte de material lenhoso, 

incluindo a biomassa florestal e extração, recolha, armazenamento e transporte de resina; ii) Primeira 

transformação da madeira, da biomassa florestal e da resina. 

b) Se enquadrem nas seguintes dimensões de investimento: i) Custo total elegível superior a 25.000,00€, 

apurado em sede de análise, e igual ou inferior a 4.000.000,00€ de investimento total; 

c) Contribuam para o desenvolvimento da produção ou do valor acrescentado da produção agroflorestal, 

com a devida demonstração na memória descritiva. 
 

TIPOLOGIA DE APOIO:  

Regiões menos desenvolvidas: 40% (majoração de 10 p.p., no caso do promotor ser uma Organização Comercial 

de Produtores Florestais ou do beneficiário pertencer a uma OCPF, ou da candidatura contemplar a certificação 

da cadeia de responsabilidade ou de custódia). Outras regiões: 30%, ( majoração de 10 p.p., no caso do promotor 

ser uma Organização Comercial de Produtores Florestais ou do beneficiário pertencer a uma OCPF, ou da 

candidatura contemplar a certificação da cadeia de responsabilidade ou custódia). No caso de investimentos em 

máquinas motorizadas matriculadas, incluindo veículos específicos de transporte de material lenhoso, não são 

aplicáveis as majorações acima referidas. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 30 de agosto de 2019. 

 

I. Prémio ICNF – Uma ideia Natural (www.fundoambiental.pt) 
 

ENQUADRAMENTO: 

Apoiar um único projeto que consistirá numa campanha de comunicação sobre a Rede Natura 2000 (no território 

continental), dirigida à comunidade escolar.  
 

BENEFICIÁRIOS:  

Pessoas coletivas de direito público, pessoas singulares ou coletivas de direito privado, designadamente 

empresários em nome individual, sociedades, cooperativas ou organizações não governamentais, formalmente 

constituídas à data da candidatura. 
 

ÁREA CHAVE A ABORDAR NA CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO:  

A campanha de comunicação a apoiar e a realizar junto da comunidade escolar deverá dar a conhecer a 

diversidade e a riqueza dos valores naturais presentes na Rede Natura 2000, em Portugal continental. Pretende-

se também promover o conhecimento sobre paisagens, ambientes, ecossistemas, comunidades, espécies, 

processos biológicos e valores culturais, apresentados de uma forma inovadora e que envolva os públicos-alvo 

definidos numa experiência, que desperte emoções e sensações e que promova a apreciação, o conhecimento, a 

valorização e a conservação da biodiversidade nacional. Em última análise, pretende-se promover o desejo de 

visitar, apreciar e usufruir as áreas da Rede Natura 2000 presentes no continente. 
 

VALOR DO PRÉMIO:  

O projeto vencedor será apoiado financeiramente pelo Fundo Ambiental até um valor máximo de 50.000 € 

(cinquenta mil euros) para a sua conceção e execução. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 15 de junho de 2019. 
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II. GOVTECH (https://govtech.gov.pt) 
 

OBJETIVO: 

Premiar e apoiar produtos e serviços inovadores, criados por startups, que se enquadrem à solução de um dos 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) ou “Sustainable Development Goals” (SDG) das Nações Unidas, 

numa resposta nacional aos desafios que se colocam por cá e no mundo. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Pessoas singulares maiores de idade, de qualquer nacionalidade, com ou sem residência em Portugal ou 

empresas constituídas há menos de cinco anos (startups) à data de apresentação da candidatura. 
 

TIPOLOGIA DE PROJETO:  

Os projetos concorrentes poderão conter qualquer produto ou serviço que se adeque à solução de um dos 17 

“Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” (ODS) das Nações Unidas. 
 

PRÉMIOS:  

Prémios para cada um dos 3 vencedores: 30.000€; Protocolo de colaboração com o Estado para a 

implementação experimental do protótipo; Incubação, junto da Rede Nacional de Incubadoras, pelo prazo de 3 

meses; Avaliação da aptidão do protótipo para implementação, enquadrado numa proposta de projeto da 

cooperação portuguesa, pelo Camões I.P; Apoio à internacionalização pela apresentação de candidatura junto da 

SOFID; Participação no Web Summit. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 30 de junho de 2019. 

 

 

 

 

 

 
 

AGRICULTURA:  
Portaria n.º 143/2019, de 14 de maio – Regula o procedimento relativo à atribuição do títutlo de reconhecimento do estatuto de «Jovem 
Empresário Rural», adiante designdo por JER, e define zonas rurais no âmbito da atribuição deste mesmo estatuto.  
Portaria n.º 150/2019, de 17 de maio – Procede à alteração do regulamento das taxas, montantes, regimes de cobrança e distribuição anexo à 
Portaria n.º 984/2008, de 2 de setembro, que regulamenta as taxas devidas por serviços prestados pela DGADR e pelas DRAP. 
Aviso (extrato) n.º 9139/2019, de 24 de maio – Aprovação do caderno de especificações para a produção e comercialização de carne de 
bovino «Aberdeen-Angus Continente». 
EMPRESAS:  
Lei n.º 35/2019, de 24 de maio – Altera as medidas de segurança obrigatórias em estabelecimentos de restauração ou de bebidas que 
disponham de espaços ou salas destinados a dança, procedendo à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 135/2014, de 8 de setembro. 
FLORESTA:  
Resolução da Assembleia da República n.º 71/2019, de 23 de maio – Recomenda ao Governo melhores condições de crédito ao 
financiamento da limpeza florestal. 
MAR:  
Aviso n.º 8592-A/2019, de 17 de maio – Discussão pública do Plano para a Aquicultura em Águas de Transição (PAqAT). 
Despacho n.º 4859-A/2019, de 14 de maio – Mantém a interdição estabelecida no Despacho n.º 9193-B/2018, de 28 de setembro, 
determinando a reabertura da pesca da sardinha a partir das 00:00 horas do dia 03 de junho. 
 

 
    


