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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. LINHA DE SEGURO DE CRÉDITOS (SETORES METALÚRGICO, 

METALOMECÂNICO E MOLDES) – (https://scge.cosec.pt/) 
 

OBJETIVOS: 

Viabilizar soluções de financiamento a médio prazo ao importador, em condições concorrenciais, 
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designadamente com empresas europeias. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Preferencialmente PME e MIDCAPS Exportadoras dos setores metalúrgico, metalomecânico e dos moldes, com 

incorporação nacional relevante. 

As candidaturas devem ser apresentadas: 

 Diretamente pelas empresas, no caso de crédito concedido pelo próprio exportador, ou no caso de o 

proponente ser a empresa exportadora, é possível fazer a cessão do direito à indeminização a uma 

instituição financeira; 

 Pelo banco financiador, no caso de financiamento concedido ao importador. 
 

OPERAÇÕES ELEGÍVEIS:  

Operações de exportação dos setores metalúrgico, metalomecânico e moldes: 

 Crédito concedido pelo exportador; 

 Financiamento concedido ao importador. 
 

CONDIÇÕES DE ACESSO:  

 Prazo: Entre 2 e 5 anos; 

 Adiantamento mínimo de 15%; 

 Prémio: de acordo com o prazo da operação e país de destino da exportação, e análise do importador; 

 Percentagem de cobertura: até 95% do montante garantido; 

 Mercados: todos os mercados, exceto União Europeia; 

 Contratos de exportação devem respeitar os seguintes requisitos: 

a) Preferencialmente em euros; 

b) Indicação detalhada das especificações dos equipamentos exportados; 

c) Documentação comprovativa da entrega ao importador, da instalação e dos equipamentos 

exportados e certificado de bom funcionamento dos equipamentos emitido ou assinado pelo 

importador; 

d) Reserva de propriedade ou outras garantias sobre os equipamentos a exportar, a decidir 

casuisticamente. 
 

ATIVIDADES INDUSTRIAIS ELEGÍVEIS:  

Setor Metalúrgico e Metalomecânico 

CAE 24 - Indústrias metalúrgicas de base 

CAE 25 - Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamento 

CAE 26 - Fabricação de equipamentos informáticos, equipamento para comunicações e produtos eletrónicos e óticos 

CAE 27 - Fabricação de equipamento elétrico 

CAE 28 - Fabricação de máquinas e equipamento, n.e. 

CAE 29 - Fabricação de veículos automóveis, reboques, semirreboques e componentes para veículos automóveis 

CAE 30 - Fabricação de outro equipamento de transporte 

CAE 31 - Fabricação de mobiliário e de colchões 

CAE 32 - Outras indústrias transformadoras 

CAE 33 - Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos 

CAE 38 - Recolha, tratamento e eliminação de resíduos; valorização de metais 
 

Setor Moldes 

46690 - Comércio por grosso de moldes metálicos 

25734 - Fabricação de moldes metálicos 

33120 - Reparação e manutenção de máquinas e equipamentos 

22210 - Fabricação de chapas, folhas, tubos e perfis de plástico 

22220 - Fabricação de embalagens de plástico 

22230 - Fabricação de artigos de plástico para construção 

22291 - Fabricação de componentes para o calçado 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Em contínuo. 
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II. LINHA DE SEGURO CAUÇÃO PARA OBRAS NO EXTERIOR (https://scge.cosec.pt/) 
 

OBJETIVOS: 

Facilitar o acesso de PME e MIDCAP a concursos internacionais, em especial em mercados de risco mais 

agravado. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Empresas Portuguesas, suas filiais ou sucursais no estrangeiro. 

As candidaturas devem ser apresentadas: 

 Diretamente pelas empresas, ou; 

 Pelas instituições financeiras, em articulação com as empresas, caso pretendam contragarantia. 
 

OPERAÇÕES ELEGÍVEIS:  

Operações cujo risco de incumprimento ou atraso de cumprimento sejam caucionáveis por lei ou por contrato: 

 Realização de empreitadas de construção civil e obras públicas; 

 Fornecimento de bens de equipamentos e similares; 

 Prestações de serviços; 

 Cumprimento de obrigações contratuais a favor de fornecimentos de equipamentos ou bens similares de 

origem estrangeira, cuja aquisição deva ser garantida por meio de caução de bom pagamento. 
 

MODALIDADES DE COBERTURA:  

Cauções de apresentação a concurso; Cauções de adiantamento; Cauções de boa execução; Cauções de bom 

pagamento; Cauções de retenção; Cauções de correção de defeitos; Cauções de reforços. 
 

CONDIÇÕES DE ACESSO:  

Mercados: todos os mercados, exceto União Europeia. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Em contínuo. 

 

 

III. SMALL GRANTS SCHEME #3 – APOIOS ÀS INICIATIVAS PARA A EDUCAÇÃO 

– LITERACIA DO OCEANO (https://www.eeagrants.gov.pt) 
 

OBJETIVOS: 

 Criação de valor e o crescimento sustentável no âmbito da economia azul portuguesa. 

 Promover a investigação, a educação e a formação nas áreas marinha e marítima. 

 Financiar iniciativas no âmbito da Literacia do Oceano, para tomada de consciência do lixo marinho e do 

desporto náutico (temáticas não incluídas nos “curricula escolares”). 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Promotores: 

Entidades, públicas ou privadas, comerciais ou não comerciais, bem como organizações não-governamentais, 

cuja localização principal é em Portugal. 

Parceiros elegíveis: 

Entidades, públicas ou privadas, comerciais ou não comerciais, bem como organizações não-governamentais, 

cuja localização principal é tanto nos Estados-Doadores, como nos Estados Beneficiários, ou qualquer organização 

intergovernamental ou agência, ativamente envolvida em, e efetivamente contribuindo para a implementação do 

projeto. 
 

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES:  

Tipo 1: 

Iniciativas de Literacia do Oceano, em contexto ou em parceria com escolas primárias ou secundárias (“escolas 
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azuis”), que aumentem a consciencialização para questões relacionadas com o oceano. Uma das atividades 

propostas pode visar o desenvolvimento de competências náuticas, desde que, comporte outras ações de 

Literacia do Oceano. 

Os projetos do Tipo 1 regem-se pelas seguintes diretrizes: 

a) Projetos que aproximem as escolas das comunidades locais e do setor do mar, promovendo 

aprendizagem em ambiente formal ou informal; 

b) Cursos de formação em Literacia do Oceano e/ou desportos náuticos, dirigidos a professores, educadores 

e alunos; 

c) Iniciativas que promovam atividades desporto náutico em centros escolares náuticos; 

d) Projetos de incentivo ao empreendedorismo azul, aplicáveis à comunidade escolar; 

e) Iniciativas que promovam a consciencialização dos alunos para as carreiras azuis. 

Os projetos devem ser desenvolvidos em conjunto com as Escolas Azuis ou por escolas candidatas a Escola Azul 

(escolaazul.pt). 

Tipo 2: 

Iniciativas que garantam condições para a promoção de desportos náuticos em ambiente escolar (não incluídos 

no currículo), permitindo a aquisição de materiais essenciais ao suporte dos projetos. 

Tipo 3: 

Iniciativas que desenvolvam campanhas de sensibilização e consciencialização da Literacia do Oceano e do 

Crescimento Azul, dirigidas à sociedade em geral. 

Os projetos do tipo 3 regem-se pelas seguintes diretrizes: 

a) Aumentar a consciencialização e envolvimento ativo dos cidadãos relativamente ao oceano; 

b) Incentivar os cidadãos, decisores políticos e atores económicos a tornarem-se defensores da causa do 

oceano, de forma informada e impulsionadora da mudança, em prol da proteção do oceano e de um uso 

sustentável dos seus recursos. 

Todos os projetos devem incluir pelo menos uma campanha de sensibilização. Cada projeto que envolva 

iniciativas de Literacia do Oceano dirigidas em contexto ou em parceria com escolas primárias ou secundárias 

(“escolas azuis”) não devem envolver menos de 20/30 alunos. Se os conteúdos de desporto náutico não 

estiverem incluídos no curriculum, então deverá atingir pelo menos 45/50 alunos. Outros projetos de Literacia 

do Oceano devem alcançar os alunos ou uma audiência abrangente. 
 

APOIO FINANCEIRO:  

Mínimo: 10.000,00€; Máximo: 25.000,00€. 
 

TAXA DE COMPARTICIPAÇÃO:  

70%-100% dos custos elegíveis. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 28 de fevereiro de 2020. 

 

 

IV. SMALL GRANTS SCHEME #1 – APOIOS ÀS INICIATIVAS PARA A EDUCAÇÃO 

QUE PROMOVAM O CRESCIMENTO DE STARTUPS (https://www.eeagrants.gov.pt) 
 

OBJETIVOS: 

Financiar iniciativas que promovam o crescimento de Startups, nomeadamente para desenvolver, aplicar e 

comercializar produtos e tecnologias inovadoras. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Promotores: 

PMEs estabelecidas legalmente em Portugal. 

Parceiros elegíveis: 

Entidades, públicas ou privadas, comerciais ou não comerciais, bem como organizações não-governamentais, 

cuja localização principal é tanto nos Estados-Doadores, como nos Estados Beneficiários, ou qualquer organização 



CME.IMP057.0 

intergovernamental ou agência, ativamente envolvida em, e efetivamente contribuindo para a implementação do 

projeto. 
 

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES:  

 Desenvolver e comercializar tecnologias, processos e soluções inovadoras; 

 Desenvolver e implementar tecnologias/processos/soluções azuis inovadoras (novas para a empresa) 

cujo principal objetivos seja aumentar a competitividade e a sustentabilidade ambiental da economia 

azul; 

 Desenvolvimento de negócios desde a fase inicial do processo de inovação até à fase de teste das novas 

tecnologias e apoio à sua primeira apresentação ao mercado; 

 Novas tecnologias, processos e soluções que direta ou indiretamente melhorem o desempenho 

ambiental da economia azul, incluindo soluções de tratamento para diminuição da poluição emitida, 

disponibilização de produtos mais amigos do ambiente e processos de produção e tecnologias mais 

eficientes na utilização de recursos ou da energia. 
 

Para melhorar a competitividade das Startups portuguesas, a criação de valor e o crescimento sustentável na 

economia azul portuguesa, através do desenvolvimento, comercialização e aplicação de 

produtos/tecnologias/processos inovadores, será apoiado um conjunto de setores, tais como: 

 Pesca/aquicultura (desenvolvimento de produtos e tecnologias inovadoras no setor da 

pesca/piscicultura); Indústria de transformação do pescado; Portos comerciais; Portos de pesca; Setor de 

energia renovável oceânica; Indústria marítima, incluindo tecnologias inovadoras de transporte marítimo; 

 Digitalização marítima; Infraestruturas offshore; Robótica relacionada com tecnologias marinhas e 

marítimas; Tecnologias para recursos do mar profundo e mapeamento; Construção naval e transporte 

marítimo (desenvolvimento de produtos e tecnologias inovadoras); Biotecnologia Azul; Turismo náutico; 

Atividades de monitorização ambiental e vigilância marítima. 
 

APOIO FINANCEIRO:  

Mínimo: 50.000,00€; Máximo: 150.000,00€. 
 

TAXA DE COMPARTICIPAÇÃO:  

25%-100% dos custos elegíveis. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 29 de maio de 2020. 

 

 

V. AVISO N.º 3 – APOIOS AO AUMENTO DE EFICIÊNCIA DE RECURSOS 

LIGADOS ÀS EMPRESAS DO SETOR MARÍTIMO (https://www.eeagrants.gov.pt) 
 

OBJETIVOS: 

 Financiar empresas que, desenvolvam produtos e tecnologias inovadoras acrescentando valor às já 

existentes no mercado ou criando novas; 

 Aumentar as quotas anuais de recolha de resíduos, de materiais reciclados ou reutilizados em processos 

produtivos. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Promotores: 

PMEs  e as grandes empresas (com menos de 25% de capitais públicos) estabelecidas legalmente em Portugal. 

Parceiros elegíveis: 

Entidades, públicas ou privadas, comerciais ou não comerciais, bem como organizações não-governamentais, 

cuja localização principal é tanto nos Estados-Doadores, como nos Estados Beneficiários, ou qualquer organização 

intergovernamental ou agência, ativamente envolvida em, e efetivamente contribuindo para a implementação do 

projeto. 
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TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES:  

1. Desenvolver e implementar tecnologias/processos/soluções de negócio inovadoras, no setor marítimo, 

na vertente da economia circular e verde, apoiando a eficiência dos materiais, o uso de subprodutos e 

valorização de resíduos; 

2. Desenvolver e implementar tecnologias/processos/soluções de negócio inovadoras que reduzam a 

utilização de materiais e recursos, com benefício no setor marítimo, na redução de resíduos que 

terminam nos oceanos; 

3. Desenvolver e implementar tecnologias/processos/soluções de negócio inovadoras para recolha do lixo 

marinho; 

4. Desenvolver e implementar tecnologias/processos/soluções de negócio inovadoras para reciclagem e 

reutilização do lixo marinho; 

5. Desenvolver soluções de negócio baseadas na captura de carbono e na reconversão do ecossistema 

através do reflorestamento de algas ou de outra solução natural. 
 

APOIO FINANCEIRO:  

Mínimo: 200.000,00€; Máximo: 294.118,00€ 
 

TAXA DE COMPARTICIPAÇÃO:  

70% dos custos elegíveis. 
 

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

 

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 

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

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 

Aviso #1 – Desenvolvimento de Negócios, Inovação e PMEs Até 29 de novembro de 2019 

CONVERTE+ (Portaria n.º 323/2019, de 19 de setembro de 2019/www.iefp.pt) Até 31 de dezembro de 2019 

Linha de Apoio Desenvolvimento Negócio – “ADN 2018 – Sucessão Empresarial e Incremento de Escala 

(https://financiamento.iapmei.pt) 
Em contínuo 

 

 

Concursos em aberto: 

Concursos/Apoios Prazo 

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

Apoio ao Desenvolvimento de Jogos de Vídeo Europeus – Europa Criativa (2014-2020) (EACEA 19/2019) Até 12 de fevereiro de 2020 

Apoio à distribuição de filmes não nacionais – regime seletivo de distribuição – Europa Criativa (2014-2020) 

(EACEA 21/2019) 

Até ao dia 10 de dezembro de 2019 e 16 

de junho de 2020 

Apoio ao acesso aos mercados – Europa Criativa (2014-2020) (EACEA 27/2019) Até 06 de fevereiro de 2020 
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I. APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AQUICULTURA NO 

DOMÍNIO DOS INVESTIMENTOS PRODUTIVOS (Anúncio n.º 038/2019) 
 

OBJETIVOS: 

Promover o aumento da competitividade e da viabilidade das empresas aquícolas, 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:  

Pessoas singulares ou coletivas de direito privado cuja atividade se enquadre nos seguintes códigos de atividade 

económica: 

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;  

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

TIPOLOGIA DE 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. 
 

TAXA DE FINANCIAMENTO:  

a) Os apoios públicos revestem a forma de subvenção não reembolsável; 
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b) O investimento elegível deve ser de valor igual ou superior a 5.000,00€; 

c) A taxa de apoio público é de 50% das despesas elegíveis da operação; 

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

apoio público é de 30%; 

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

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

 

Concursos em aberto: 

Concursos/Apoios Prazo 

Apoio ao Aumento do Potencial dos Sítios Aquícolas (Anúncio n.º 035/2019) Até 30 de novembro de 2019 

Apoio à Inovação e à transferência de conhecimentos entre Cientistas e Pescadores (Anúncio n.º 036/2019) Até 31 de março de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRICULTURA:  
Portaria n.º 346/2019, de 03 de outubro – Aprova a taxa aplicável pelo registo de animais de companhia no Sistema 

de Informação de Animais de Companhia. 

Decreto-Lei n.º 149/2019, de 09 de outubro – Reforça os mecanismos de publicitação dos procedimentos de 

identificação e reconhecimento de prédio rústico ou misto sem dono conhecido. 

Decreto-Lei n.º 154/2019, de 18 de outubro – Transpõe diretivas sobre espécies hortícolas, organismos prejudiciais 

aos vegetais e produtos vegetais, organismos geneticamente modificados e atualiza o regime de transposição da 

diretiva sobre compatibilidade eletromagnética dos equipamentos. 

Portaria n.º 387-A/2019, de 25 de outubro – Procede à primeira alteração à PORtaria n.º 325/2019, de 20 de 

setembro, que estabelece as regras nacionais complementares de aplicação do Programa Apícola Nacional relativo 

ao triénio 2020-2022. 

MAR:  
Despacho n.º 9004-A/2019, de 08 de outubro – Interdita a captura, manutenção a bordo e descarga de sardinha 

(Sardina pilchardus), com qualquer arte de pesca, na zona 9 definida pelo Conselho Internacional para a Exploração 

do Mar, a partir das 12:00 horas do dia 12 de outubro. 

Portaria n.º 364/2019, de 09 de outubro – Aprova os modelos da carta de navegador em formato digital e em 

suporte físico. 

Decreto-Lei n.º 159/2019, de 24 de outubro – Aprova um regime jurídico de exercício da atividade de segurança 

privada armada a bordo de navios que arvorem bandeira portuguesa e que atravessem áreas de alto risco de 

pirataria. 

Decreto-Lei n.º 166/2019, de 31 de outubro – Estabelece o regime jurídico da atividade profissional do marítimo. 

Despacho n.º 10003-A/2019, de 04 de novembro – Encerra a pesca e interdita a captura, manutenção a bordo e 

descarga de biqueirão (Engraulis encrasicholus) na subzona 9 do Conselho Internacional de Exploração do Mar, por 

qualquer embarcação, até às 00:00 horas de 01 de abril de 2020. 
 

  

 

 

 


