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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 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. SMALL GRANT SCHEME #3 – PROJETOS PARA REFORÇAR A ADAPTAÇÃO ÀS 

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS A NÍVEL LOCAL (https://www.eeagrants.gov.pt) 
 

OBJETIVOS: 

Financiar projetos inovadores e estruturantes para o País nas áreas do Ambiente, Alterações Climáticas e 

Economia de Baixo Carbono, com o objetivo de promover o bom estado ambiental dos ecossistemas e reduzir os 

efeitos adversos da poluição e de outras atividades humanas, sendo as alterações climáticas uma das principais 
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preocupações expressas no Memorando de Entendimento. 
 

BENEFICIÁRIOS:  

Entidades públicas ou privadas, comerciais ou não comerciais e organizações não-governamentais, legalmente 

estabelecidas em Portugal. 
 

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES:  

A. Elaborar Estratégias e Planos de Adaptação às  Alterações Climáticas à escala local 

Nesta área prioritária poderão ser candidatos projetos de elaboração de estratégias e planos municipais e 

intermunicipais para a adaptação às alterações climáticas à escala local em regiões ainda não abrangidas por 

este tipo de instrumento. 

Poderão ainda ser candidatos projetos de integração destas estratégias e planos de adaptação em políticas 

setoriais de relevância local, incluindo em instrumentos de ordenamento do território e desenvolvimento 

urbano sustentável, e instrumentos de planeamento e gestão em setores como agricultura, biodiversidade, 

economia, turismo, energia, florestas – por exemplo os Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios – saúde, segurança de pessoas e bens, transporte, comunicações, proteção costeira, recursos 

hídricos, investigação e inovação. 
 

B. Operacionalização de Estratégias e Planos de Adaptação às Alterações Climáticas à escala local 

Esta componente visa a operacionalização de Estratégias e Planos de Adaptação às Alterações Climáticas 

através da concretização de medidas de adaptação previstas nesses instrumentos, aplicáveis ao território em 

apreço, devendo estar alinhadas com as vulnerabilidades e medidas identificadas no Programa de Ação para 

Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC). 

Pretende-se assim desenvolver ações e projetos de adaptação às alterações climáticas, visando a 

implementação concreta de medidas materiais preconizadas nos diversos exercícios de planeamento 

existentes, de carácter territorial (local ou regional), atuando sobre as vulnerabilidades potenciadas por 

alterações climáticas no território nacional, nas seguintes componentes específicas, desde que identificadas 

nas estratégias e planos aplicáveis no território e alinhadas com o Programa Nacional de Ação para 

Adaptação às Alterações Climáticas P-3AC: 

 Aumento da frequência e da intensidade de incêndios rurais; 

 Aumento da frequência e da intensidade de ondas de calor; 

 Aumento da frequência e da intensidade de períodos de secas e de escassez de água; 

 Aumento da suscetibilidade à desertificação; 

 Aumento da temperatura máxima; 

 Aumento da frequência e da intensidade de eventos de precipitação extrema; 

 Subida do nível das águas do mar; 

 Aumento da frequência e da intensidade de fenómenos extremos que provocam galgamento e 

erosão costeiros. 
 

LIMITES MÍNIMOS E MÁXIMOS DE FINANCIAMENTO:  

Montante mínimo de financiamento de cada projeto: 5.000,00€; 

Montante máximo de financiamento de cada projeto: 200.000,00€. 
 

TAXA DE FINANCIAMENTO:  

Os custos elegíveis do projetos selecionado serão financiados até uma taxa máxima de 85%. 
 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: Até ao dia 24 de março de 2020. 
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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 

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 

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 

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 

Linha de Seguro de Créditos (Setores Metalúrgico, Metalomecânico e Moldes) – (https://scge.cosec.pt/) Em contínuo 

Linha de seguro Caução para obras no exterior - (https://scge.cosec.pt/) Em contínuo 

Small Grants Scheme #3 – Apoios às iniciativas para a educação – literacia do oceano 

(https://www.eeagrants.gov.pt) 
Até 28 de fevereiro de 2020 

Small Grants Scheme #1 – Apoios às Iniciativas que promovam o crescimento de startups 

(https://www.eeagrants.gov.pt) 
Até 29 de maio de 2020 

Aviso n.º 3 – Apoios ao aumento da Eficiência de recursos ligados às empresas do setor marítimo 

(https://www.eeagrants.gov.pt) 
Até 31 de dezembro de 2020 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concursos em aberto: 

Concursos/Apoios Prazo 

Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura no domínio dos Investimentos Produtivos (Anúncio n.º 

038/2019) 
Até 30 de dezembro 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 
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AGRICULTURA:  
Despacho n.º 10152/2019, de 11 de novembro – Procede à atualização anual das taxas previstas na Portaria n.º 
263/2017 de 1 de setembro, devidas pelos serviços prestados nas áreas de proteção das obtenções vegetais, da 
inscrição, produção, certificação e comercialização de variedades de espécies agrícolas e hortícolas e da produção, 
controlo, certificação e comercialização de sementes de espécies agrícolas e hortícolas. 
Portaria n.º 398/2019, de 21 de novembro –Estabelece os requisitos, bem copmo o procedimento de atribuição da 
ajuda ao armazenamento privado de azeite, nos termos do Regulamento Delegado (UE) n.º 2016/1238 da Comissão, 
de 18 de maio, e do Regulamento de Execução (UE) n.º 2016/1240, da Comissão, de 18 de maio. 
Decreto-Lei n.º 169/2019, de 29 de novembro – Altera a regulação das atividades de distribuição, venda e aplicação 
de produtos fitofarmacêuticos, transpondo a Diretiva (EU) n.º 2019/782. 
ECONOMIA:  
Portaria n.º 398-A/2019, de 28 de novembro – Fixa as taxas de instalação e de funcionamento de recipientes sob 
pressão simples (RSPS) e de equipamentos sob pressão (ESP). 
MAR:  
Despacho n.º 10089/2019, de 08 de novembro – Estabelece os requisitos para a apanha de algas. 
Portaria n.º 394/2019, de 11 de novembro – Regulamento do Regime de Apoio à Cessação Temporária das 
Atividades de Pesca com Recurso a Artes de Cerco.  
Portaria n.º 400/2019, de 02 de dezembro – Alteração a diversas portaria com vista a promover a execução do 
Programa Operacional Mar 2020 para Portugal Continental. 
Despacho n.º 11396/2019, de 03 de dezembro – Cria um grupo de trabalho com o objetivo de analisar os 
procedimentos associados à venda de pescado ao abrigo dos contratos de abastecimento celebrados com as 
organizações de produtores. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


