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

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

Empresarial – Projetos em Copromoção (Aviso n.º 17/SI/2019) 
Até 15 de novembro 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 16/SI/2019) 
Até 18 de dezembro de 2020 

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. CONVERTE+ (Portaria n.º 323/2019, de 19 de setembro de 2019 / www.iefp.pt) 
 

OBJETIVOS: 

Apoiar transitoriamente a conversão de contratos de trabalho a termo em contratos de trabalho sem termo, 

através da concessão, à entidade empregadora, de um apoio financeiro. 
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BENEFICIÁRIOS:  

Pessoa singular ou coletiva de direito privado. 
 

REQUISITOS DE CONCESSÃO DO APOIO FINANCEIRO:  

 Retribuição mínima mensal garantida e, quando aplicável, do respetivo instrumento de regulamentação 

coletiva de trabalho, nomeadamente na determinação da remuneração prevista no contrato de trabalho 

apoiado; 

 Obrigação de manter o contrato de trabalho apoiado, bem como o nível de emprego, por um período de 

24 meses a contar da data de início da vigência do contrato de trabalho sem termo apoiado; 

 Existir manutenção do nível de emprego quando a entidade empregadora tiver ao seu serviço 

trabalhadores em número igual ou superior à média dos trabalhadores registados nos 12 meses que 

precedem o mês da conversão apoiada; 

 Caso se verifique a descida do nível de emprego durante o período de 24 meses, o mesmo deve ser 

reposto no mês seguinte àquele em que ocorra a descida. 
 

APOIO FINANCEIRO:  

Apoio financeiro de valor equivalente a quatro vezes a remuneração base mensal prevista no contrato de 

trabalho sem termo até um limite de sete vezes o valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS). 

Poderá ser acrescida uma majoração em 10% nas seguintes situações: 

a) Conversão de contrato de trabalho a termo celebrado com trabalhadores que reúnam uma das seguintes 

condições: 

i) Pessoa com deficiência e incapacidade; 

ii) Pessoa que integre família monoparental; 

iii) Pessoa cujo cônjuge ou pessoa com quem viva em união de facto se encontre em situação de 

desemprego, inscrito no IEFP, I.P.; 

iv) Vítima de violência doméstica; 

v) Refugiado; 

vi) Ex-recluso e aquele que cumpra ou tenha cumprido penas ou medidas judiciais não privativas de 

liberdade em condições de se inserir na vida ativa; 

vii) Toxicodependente em processo de recuperação. 

b) Conversão de contrato de trabalho a termo relativo a posto de trabalho localizado em território 

economicamente desfavorecido. 
 

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

 

 

II. LINHA DE APOIO DESENVOLVIMENTO NEGÓCIO – “ADN 2018 – SUCESSÃO 

EMPRESARIAL E INCREMENTO DE ESCALA (https://financiamento.iapmei.pt) 
 

OBJETIVOS: 

 Contribuir para o incremento da competitividade e da produtividade empresarial através de processos de 

concentração e de aumento de escala das empresas favorecendo a sua inserção e o posicionamento 

competitivo no mercado global; 

 Facilitar o financiamento de processos de sucessão e de aquisição de empresas tendo em vista o 

desenvolvimento de negócios, a obtenção de ganhos de escala e a exploração de sinergias e ganhos de 

produtividade. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

 Preferencialmente Pequenas e Médias Empresas (PME), certificadas pela Declaração Eletrónica do IAPMEI, 

I.P.; 

 Não PME; 
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 Investidores individuais; 

 Empresas que invistam na aquisição de participações sociais existentes e/ou incremento do capital social em 

empresas alvo de processos de sucessão e ou ganhos de escala. 
 

OPERAÇÕES ELEGÍVEIS:  

 Operações destinadas ao financiamento de investimentos com aquisição de participações em empresas 

ou incremento de participações sociais em empresas existentes ou a constituir (neste caso, no âmbito de 

processos de sucessão) até ao montante máximo de 90% do valor total do investimento; 

 A aquisição de participação social numa empresa alvo, adicionada de eventual participação social já 

detida por parte da empresa beneficiária, terá que ser superior a 50% do capital social e estar assegurada 

a maioria dos direitos de voto efetivos na empresa alvo; 

 Em processos de fusão, a empresa beneficiária terá que demonstrar que a sua participação social pós-

operação é superior a 50% do Capital Social e que tem assegurada a maioria dos direitos de voto efetivos 

na empresa alvo. 
 

TIPO DE OPERAÇÃO:  

Crédito/Garantia Mútua. 

 

Crédito 

Financiamento Máximo por Empresa - Mínimo de 250 000 euros até 2 500 000 euros . 

Reembolso de Capital - Prestações constantes e iguais, mensais, trimestrais, semestrais ou anuais, e 

postecipadas. 

Prazo Máximo da Operação - Até 10 anos. 

Prazo de Utilização: até 36 meses após a data de contratação das operações, de uma só vez, não podendo as 

Instituições de Crédito atribuir data-valor do crédito na conta do cliente anterior à data da disponibilização 

efetiva dos fundos. 

Carência de Capital Máxima - Até 36 meses. 

Taxa de Juro Modalidade Fixa - Swap da Euribor para o prazo correspondente ao prazo da operação + spread. 

Taxa de Juro Modalidade Variável - Euribor a 3, 6 ou 12 meses + spread 

Spread - Máximo de 3,750%. 

Bonificação da Taxa de Juro - 0.00%. 

 

Garantia Mútua 

Garantia Mútua - Até 75% do valor capital em dívida em cada momento do tempo. 

Comissão de Garantia Mútua - Até 0,75%, calculada mensal, trimestral, semestral ou anualmente e 

antecipadamente. 

Bonificação de Comissão de Garantia Mútua - 0,00%. 

Montante Máximo da Operação - € 2,5 milhões. 

Montante Individual de Crédito e do Auxílio - A contragarantia será atribuída ao abrigo do regime comunitário 

de auxílios de minimis ou do RGIC – Regime Geral de Isenção por Categorias, sendo assegurado pela SPGM – 

Sociedade de Investimento, S.A a verificação, controlo e registo junto das autoridades competentes. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Em contínuo. 
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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 

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

Linha FIS CAPITAL (www.fis.gov.pt) Até 31 de dezembro de 2023 

StartUP Voucher 2019-2022 (http://startupportugal.com/) Até 26 de novembro de 2020 

Aviso de Small Grants Scheme #1 – Projetos para a prevenção e sensibilização para a redução do lixo 

marinho (www.eeagrants.gov.pt) 
Até 31 de outubro de 2019 

Aviso #2 – Projetos para a promoção da Economia Circular no Setor da Construção 

(www.eeagrants.gov.pt) 
Até 31 de outubro de 2019 

Aviso de Small Grants Scheme #2 – Projetos para o desenvolvimento de standards no Setor da 

Construção que promovam a Economia Circular (www.eeagrants.gov.pt) 
Até 31 de outubro de 2019 

Aviso n.º 06/2019 – Economia circular – Valorização de Resíduos no contexto da Transição 

Energética (www.fai.pt) 
Até 31 de outubro de 2019 

Call Tourism (https://www.portugalventures.pt) Até 31 de outubro de 2019 

Call MVP (https://www.portugalventures.pt) Em contínuo 

Fundo Azul – Blue Economy (Edital n.º 09/2019) Até 31 de outubro de 2019 

Call Green Economy (https://www.portugalventures.pt) Até 31 de outubro de 2019 

Call Agrotech BioEconomy (www.portugalventures.pt) Até 31 de outubro de 2019 

Aviso de Concurso #1 – Sistema de reembolso de depósito para garrafas de bebidas e latas 

(https://www.eeagrants.gov.pt) 
Até 30 de novembro de 2019 

 

 

 

I. APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOGOS DE VÍDEO EUROPEUS - EUROPA 

CRIATIVA (2014-2020) (EACEA 19/2019) 
 

OBJETIVOS: 

Aumentar a capacidade dos operadores audiovisuais para desenvolverem projetos com potencial de divulgação 

dentro e fora da Europa, bem como promover coproduções europeias e internacionais. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Empresas europeias produtoras de jogos de vídeo legalmente constituídas pelo menos 12 meses antes da data de 

apresentação da candidatura e que possam demonstrar um êxito recente. 
 

TPOLOGIA DE OPERAÇÕES:  

São elegíveis apenas as atividades relativas à fase de desenvolvimento dos seguintes projetos: Jogos de vídeo que 

narrem uma história, independentemente da plataforma ou do método de distribuição previsto. A história deve 

ser contada ou mostrada durante a totalidade do jogo (narrativa dentro do jogo) e não apenas como uma 

introdução ou um epílogo do jogo. Em qualquer caso, o jogo de vídeo deve destinar-se a exploração comercial. 
 

APOIO FINANCEIRO:  

A contribuição financeira pode ir de 10.000,00€ a 150.000,00€. 

https://www/
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TAXA DE COMPARTICIPAÇÃO:  

50% dos custos elegíveis. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 12 de fevereiro de 2020. 

 

 

II. APOIO À DISTRIBUIÇÃO DE FILMES NÃO NACIONAIS — REGIME SELETIVO 

DE DISTRIBUIÇÃO - EUROPA CRIATIVA (2014-2020) (EACEA 21/2019) 
 

OBJETIVOS: 

Apoiar a distribuição cinematográfica através de atividades não nacionais de comercialização, de valorização das 

marcas, de distribuição e de exibição de obras audiovisuais. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Empresa europeia de agentes de vendas. 
 

TPOLOGIA DE OPERAÇÕES:  

Campanhas de distribuição pan-europeia de filmes europeus elegíveis, fora do seu país de origem, coordenadas 

pelo agente de vendas do filme. 
 

TAXA DE COMPARTICIPAÇÃO:  

50% dos custos elegíveis. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 10 de dezembro de 2019 e 16 de junho de 2020. 

 

 

III. APOIO AO ACESSO AOS MERCADOS - EUROPA CRIATIVA (2014-2020) (EACEA 

27/2019) 
 

OBJETIVOS: 

 Reforçar a capacidade de criação de obras audiovisuais europeias com potencial de circulação dentro e 

fora da União pelos operadores audiovisuais, e favorecer as coproduções europeias e internacionais, 

inclusive com empresas de radiodifusão televisiva; 

 Incentivar os intercâmbios entre empresas, facilitando o acesso dos operadores audiovisuais aos 

mercados e a ferramentas comerciais inovadoras que lhes permitam melhorar a visibilidade dos seus 

projetos no mercado da União e no mercado internacional. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Entidades (empresas privadas, organizações sem fins lucrativos, associações, organizações de beneficência, 

fundações, municípios/câmaras municipais, etc.), estabelecidas num dos países participantes no subprograma 

MEDIA e que sejam propriedade, diretamente ou através de participação maioritária, de nacionais desses países. 
 

TPOLOGIA DE OPERAÇÕES:  

 Ação 1 – Acesso dos profissionais europeus do audiovisual a mercados (físicos) entre empresas;  

 Ação 2 – Atividades de promoção de obras europeias entre empresas. 
 

TAXA DE COMPARTICIPAÇÃO:  

A contribuição financeira da União não pode ultrapassar:  

 60 % dos custos totais elegíveis da ação quando esta tem lugar em países participantes no subprograma 

MEDIA;  

 80 % dos custos totais elegíveis da ação quando esta tem lugar em países não participantes no 
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subprograma MEDIA. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 06 de fevereiro de 2020. 

 

Concursos em aberto: 

Concursos/Apoios Prazo 

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

4.ª Convocatória – Programa Interreg Sudoe 2014-2020 (https://interreg-sudoe.eu) Entre 07 e 25 de outubro de 2019  

 

 

 

 

 

 

 

I. APOIO AO AUMENTO DO POTENCIAL DOS SÍTIOS AQUÍCOLAS (Anúncio n.º 

035/2019) 
 

OBJETIVOS: 

Potenciar o desenvolvimento dos sítios e das infraestruturas aquícolas, bem como reduzir o impacto negativo 

que lhe está associado. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

 No âmbito da tipologia de operação enquadrável na alínea a), organismos de direito público com 

competências atribuídas no domínio do ordenamento do espaço para o exercício da atividade aquícola; 

 No âmbito das tipologias de operações enquadráveis nas alíneas b), c) e d), organismos de direito público 

ou organismos privados mandatados pela Administração para o exercício das tarefas inerentes a essas 

tipologias de operações. 
 

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES:  

a) A identificação e a cartografia das zonas mais adequadas ao desenvolvimento da aquicultura, tendo em 

conta, se adequado, os processos de ordenamento do espaço, e a identificação e cartografia das zonas 

onde a aquicultura deverá ser excluída a fim de manter a função dessas zonas no funcionamento do 

ecossistema;  

b) A melhoria e o desenvolvimento das instalações e das infraestruturas de apoio necessárias para 

aumentar o potencial dos sítios aquícolas e para reduzir o impacto negativo da aquicultura no ambiente, 

incluindo os investimentos no emparcelamento, no fornecimento de energia ou na gestão da água;  

c) As medidas adotadas e executadas pelas autoridades competentes ao abrigo do n.º 1 do artigo 9.º da 

Diretiva n.º 2009/147/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de novembro de 2009, ou do n.º 

1 do artigo 16.º da Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, com o fim de evitar 

danos importantes para a aquicultura;  

d) As medidas adotadas e executadas pelas autoridades competentes na sequência da deteção de um 

aumento da mortalidade ou de doenças previstas no artigo 10.º da Diretiva n.º 2006/88/CE, do Conselho, 

de 24 de outubro de 2006, incluindo a adoção de planos de ação para proteção, restauração e gestão no 

domínio da moluscicultura. 
 

TAXA DE FINANCIAMENTO:  

a) A taxa de apoio público para os projetos apresentados ao abrigo do presente aviso cujos beneficiários 

sejam organismos de direito público é de 100 % das despesas elegíveis da operação (não reembolsável).  

b) A taxa de apoio público para os projetos apresentados ao abrigo do presente aviso cujos beneficiários 

sejam organismos privados  é, em regra, de 50 % das despesas elegíveis da operação.  

c) A taxa de apoio público pode ser elevada para:  
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i) 60 % no caso de a operação ser executada por beneficiário coletivo;  

ii) 75 % no caso de a operação ser executada por uma organização de produtores;  

iii) 100 % no caso de a operação ser de interesse coletivo, ser executada por beneficiário coletivo e 

possuir características inovadoras, nomeadamente a nível local. 
 

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

 

 

 

 

II. APOIO À INOVAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS ENTRE 

CIENTISTAS E PESCADORES (Anúncio n.º 036/2019) 
 

OBJETIVOS: 

Promover o reforço da competitividade das empresas, através do estímulo à criação e implementação de 

processos e produtos inovadores nas pescas e na transformação e comercialização dos produtos da pesca e da 

aquicultura, selecionando projetos que constituam pequenas iniciativas empresariais de operadores da fileira da 

pesca, ao nível da investigação e inovação. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Empresas da pesca ou da indústria de transformação e outros operadores da fileira da pesca, designadamente 

organizações de pescadores e organizações de produtores. 
 

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES:  

São suscetíveis de apoio as operações no domínio da pesca e da transformação e comercialização dos produtos 

da pesca e da aquicultura que visem desenvolver ou introduzir: 

a) Produtos e equipamentos novos ou substancialmente melhorados; 

b) Técnicas e processos novos ou melhorados; 

c) Sistemas de gestão e de organização novos ou melhorados. 
 

DESPESAS ELEGÍVEIS:  

Serão elegíveis, as despesas com a aquisição de serviços de consultoria, nos seguintes domínios: 

i) Transferência de conhecimento – serviços de consultoria e assistência técnica, nos domínios da 

transferência de conhecimentos e certificação de sistemas de gestão da investigação, desenvolvimento e 

inovação na produção; 

ii)Inovação organizacional e gestão – assistência tecnológica para a introdução de novos métodos ou novas 

filosofias de organização do trabalho, reforço das capacidades de gestão, redesenho e melhorias de layout, 

ações de benchmarking, diagnóstico e planeamento; 

iii)Economia digital e tecnologias de informação e comunicação (TIC) – serviços para implementação de 

modelos de negócio com vista à inserção da empresa na economia digital, que permitam a concretização de 

processos desmaterializados com clientes e fornecedores através da utilização das TIC (utilização de 

ferramentas sofisticadas de marketing pelas empresas – inbound e outbound); 

iv)Criação de marcas e design – aquisição de serviços para a conceção de marcas próprias relativas a produtos 

inovadores ou a introdução de um novo design nos produtos; 

v)Proteção de propriedade industrial – consultoria para proteção e comercialização de direitos de 

propriedade intelectual e industrial para acordos de licenciamento relativos a produtos inovadores; 

vi)Qualidade e Eco inovação – consultoria relativa à utilização de normas e serviços de ensaios e certificação. 
 

TAXA DE FINANCIAMENTO:  

a) Os apoios revestem a forma de subvenção não reembolsável, correspondente a:  

i) 60% no caso de a operação ser executada por organização de pescadores; 

ii) 75% no caso de a operação ser executada por organização de produtores; 

iii) 50% das despesas elegíveis, no caso de a operação ser executada por empresa abrangida pela 

definição de PME; 
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iv) 30% das despesas elegíveis da operação, no caso de a operação ser executada por empresa não 

abrangida pela definição de PME; 

v) O apoio fica limitado a um máximo de 20.000,00€ por operação. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 31 de março de 2020. 
 

 

 

 

 

I. JOVENS AGRICULTORES (Anúncio n.º 09/Operação 3.1.1/2019) 
 

OBJETIVOS: 

a) Fomentar a renovação e o rejuvenescimento das empresas agrícolas; 

b) Aumentar a atratividade do setor agrícola aos jovens, promovendo o investimento, o apoio à aquisição 

de conhecimentos e a participação no mercado. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Jovem agricultor, que tenha à data da apresentação da candidatura, uma idade compreendida entre os 18 e os 40 

anos inclusive, que se instale pela primeira vez numa exploração agrícola. 
 

TAXA DE FINANCIAMENTO:  

O apoio previsto consistem num prémio à instalação, sob a forma de subvenção não reembolsável. 

O valor de investimento elegível para o plano empresarial apurado em sede de análise deve ser igual ou superior 

a 25.000,00€ por jovem agricultor e inferior a 3.000.000,00€ por beneficiário. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 08 de novembro de 2019. 
 

 

 

II. INVESTIMENTOS DE JOVENS AGRICULTORES NA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA 
(Anúncio n.º 04/Operação 3.1.2/2019) 

 

OBJETIVOS: 

a) Fomentar a renovação e o rejuvenescimento das empresas agrícolas e da estrutura produtiva 

agroindustrial, potenciando a criação de valor, a inovação, a qualidade e segurança alimentar, a produção 

de bens transacionáveis e a internacionalização do setor. 

b) Reforçar a viabilidade das explorações agrícolas, promovendo a inovação, a formação, a capacitação 

organizacional e o redimensionamento das empresas; 

c) Preservar e melhorar o ambiente, assegurando a compatibilidade dos investimentos com as normas 

ambientais e de higiene e segurança no trabalho. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Pessoas singulares ou coletivas. 
 

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES:  

A tipologia de atividades a apoiar respeita a investimentos nas explorações agrícolas cujo valor total seja superior 

a 25.000,00€. 
 

TAXA DE FINANCIAMENTO:  

Os apoios são concedidos sob a forma de subsídios não reembolsável para os investimentos elegíveis até 

700.000,00€ por beneficiário e de subvenção reembolsável no que exceder aquele montante, até ao valor 

máximo de 5.000.000,00€ de investimento elegível por beneficiário. 
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A taxa base de apoio é de 40%, a qual pode ser elevada através de majorações. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 08 de novembro de 2019. 
 

 

III. PEQUENOS INVESTIMENTOS NA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA (Anúncio n.º 

09/Operação 3.2.2/2019) 
 

OBJETIVOS: 

a) Melhorar as condições de vida, de trabalho e de produção dos agricultores; 

b) Contribuir para o processo de modernização e capacitação das empresas do setor agrícola. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Pessoas singulares ou coletivas. 
 

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES:  

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos nas explorações agrícolas, cujo custo total elegível, 

apurado em sede e análise, seja superior ou igual a 1.000,00€ e inferior ou igual a 40.000,00€. 
 

ÁREA GEOGRÁFICA ELEGÍVEL:  

Forjães, Vila Chã e Palmeira de Faro e Curvos 
 

TAXA DE FINANCIAMENTO:  

O incentivo a conceder, sob a forma não reembolsável, tem uma taxa de comparticipação de 40-50%. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 12 de novembro de 2019. 
 

Concursos em aberto: 

Concursos/Apoios Prazo 

Pequenos Investimentos na Exploração Agrícola (Anúncio n.º 04/ATAHCA/Operação 10.2.1.1/2019) Até 18 de outubro de 2019 

Diversificação de atividades na exploração agrícola (Anúncio n.º 02/ATAHCA/Operação 10.2.1.3/2019) Até 25 de outubro de 2019 

Gestão de Recursos Cinegéticos (Anúncio n.º 03/Operação 8.2.1/2019) Até ao dia 31 de outubro de 2019 

Organizações Interprofissionais (Anúncio n.º 03/Operação 5.2.1/2019) Até ao dia 31 de outubro de 2019 

Investimento na transformação e comercialização de produtos agrícolas (Anúncio n.º 07/Operação 3.3.1/2019) Até ao dia 15 de outubro de 2019 

 

 

 

I. PRÉMIO JOVEM EMPREENDEDOR 2019 (http://premiojovemempreendedor.anje.pt/) 
 

OBJETIVOS: 

Visa identificar, premiar e apoiar jovens empresários em fase de criação ou expansão de negócios. Tem ainda por 

objetivo dinamizar o espírito de iniciativa e distinguir os promotores de empresas inovadoras, valorizando o 

projeto de forma integrada, de acordo com critérios assentes no potencial do negócio e no perfil dos 

empreendedores. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Jovens portugueses, com idades compreendidas entre os 18 e 40 anos, promotores de projetos de criação ou 

expansão de empresas com características inovadoras e exequíveis. 
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CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:  

O projeto de criação ou expansão de uma empresa deve ser apresentado através de um plano de negócios, 

devidamente fundamentado e estruturado, contemplando os seguintes dados: Informação pessoal com todos os 

contactos dos promotores; Apresentação do negócio; Análise do mercado; Estudo económico e financeiro; 

Demonstração da conta estado e outros entes públicos;  

Balanço e demonstração de resultados previsionais. 
 

PRÉMIO:  

Visa apoiar a materialização de novos negócios, minimizando o problema da capital semente necessário à 

concretização do projeto de investimento proposto.   

O prémio possui um valor global estimado em 25.000€ e inclui as seguintes componentes:   

 PRIZE MONEY DE 10.000€  - O prémio pecuniário atribuído é distribuído em partes iguais pelos 

promotores vencedores e tem, obrigatoriamente, de ser incorporado no capital social da empresa 

(servirá como comprovativo a escritura pública);   

 15.000€ EM SERVIÇOS  Serviços ANJE, Serviços de apoio consultivo/coaching de parceiros da iniciativa.   

A Portugal Ventures, enquanto parceira desta iniciativa, poderá investir na ideia vencedora do Prémio Jovem 

Empreendedor. Este eventual investimento estará sempre condicionado a um processo de análise e screening, 

nos termos dos procedimentos comummente adotados pela Portugal Ventures. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 15 de outubro de 2019. 

 

 

Prémios em aberto: 

Concursos/Apoios Prazo 

Prémio de Jornalismo EEA Grants Portugal – 25 anos do Acordo do Espaço Económico Europeu 

(www.eeegrants.gov.pt) 
Até 15 de outubro de 2019 

Prémio Nacional de Agricultura 2019 (https://cofinaeventos.com) Até 31 de outubro de 2019 
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AGRICULTURA:  
Portaria n.º 298/2019, de 09 de setembro – Estabelece as regras nacionais complementares de reconhecimetno de 
organizações de produtores e respetivas associações previstas no capítulo III do título II da parte II do Regulamento 
(UE) n.º 1308/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro, na redação dada pelo Regulamento 
(UE) 2017/2393, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro, e de organizações de comercialização 
de produtos da floresta. 
Portaria n.º 306/2019, de 12 de setembro – Altera (primeira alteração) à Portaria n.º 295/2018, de 02 de novembro, 
que estabelece as regras nacionais complementares relativas aos fundos operacionais, aos programas operacionais e 
à assistência financeira previstos na Secção 3 do Capítulo II da Parte II do Regulamento (UE) n.º 1308/2013, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro, no Regulamento Delegado (UE) 2017/891, da Comissão, de 
13 de março, e no Regulamento de Execução (UE) 2017/892, da Comissão, de 13 de março, nas redações atuais, em 
aplicação da estratégia nacional de sustentabilidade para os programas operacionais no setor das frutas e produtos 
hortícolas. 
Portaria n.º 318/2019, de 18 de setembro – Estabelece um regime excecional e temporário aplicável ao pagamento 
por práticas agrícolas benéficas para o clima e para o ambiente (Greening), previsto no regulamento aprovado em 
anexo à Portaria n.º 57/2015, de 27 de fevereiro. 
Portaria n.º 325-A/2019, de 20 de setembro – Estabelece as regras nacionais complementares de aplicação do 
Programa Apícola Nacional (PAN) relativo ao triénio 2020-2022, aprovado pela Decisão de Execução (UE) 2019/974, 
da Comissão, de 12 de junho, nos termos do Regulamento (UE) n.º 1308/2013, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de dezembro, do Regulamento Delegado (UE) 2015/1366, da Comissão, de 11 de maio, e do 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1368, da Comissão, de 6 de agosto. 
Resolução da Assembleia da República n.º 168/2019, de 10 de setembro – Recomenda ao Governo a 
implementação de medidas de apoio ao setor leiteiro. 
 
 
ECONOMIA:  
Portaria n.º 320/2019, de 19 de setembro – Aprova, em anexo à presente portaria e da qual faz parte integrante, o 
Regulamento do Controlo Metrológico Legal dos Instrumentos de Pesagem Não Automáticos. 
Portaria n.º 321/2019, de 19 de setembro – Aprova o Regulamento do Controlo Metrológico Legal dos Instrumentos 
de Medição. 
 
 
PESCA:  
Resolução da Assembleia da República n.º 215/2019, de 03 de outubro – Recomenda ao Governo a retificação da 
contagem de tempos de trabalho dos trabalhadores da pesca local e costeira para efeitos de pensões e reformas e 
devida reposição dos seus direitos. 
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