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002 / GAL ALTO OESTE/ 10212 

/ 2020

10.2.1.2 - PEQUENOS INVESTIMENTOS NA TRANSFORMAÇÃO E 

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

 Todas as empresas

(que se  dediquem à transformação ou 

comercialização de produtos agrícolas)

45%                                     150 000,00 € 31/07/2020

Âmbito Geográfico no Concelho de Peniche:

- Atouguia da Baleia;

- Ferrel;

- Serra d'El Rei

CENTRO-60-2020-03
SISTEMA DE APOIO A AÇÕES COLETIVAS - PROMOÇÃO DO ESPÍRITO 

EMPRESARIAL

a) Associações empresariais;

b) Entidades não empresariais do sistema de 

I&I;

c) Agências e entidades públicas, de natureza 

associativa, com competências nos domínios 

da promoção do empreendedorismo;

d) ESNL (3).

85%

- exceto Polos de  inovação - 50%
 N/D 31/07/2020

(3) - Podem ser beneficiárias enquanto copromotores, que prossigam objetivos de 

interesse público e tenham estabelecido parcerias para a prossecução de políticas 

públicas de caráter empresarial.com as entidades referidas na alínea c). 

MAR20-P1-2016-10 Apoio aos Investimentos a Bordo no Domínio da Eficiência Energética
Proprietários de navios de pesca registados na 

frota de Portugal continental.

1 - 50 % , sem prejuízo do seguinte:

     a) 80 % (investimentos Pequena pesca S/ 

substituição de motores)

     b) 30 % (Investimentos C/ substituição ou 

modernização de motores);

     c) 30 % - Não PME.

                                 1 500 000,00 € 31/12/2020

MAR20-P2-2016-11 Apoio ao Arranque de Atividade para Jovens Pescadores Jovens Pescadores 25%                                       75 000,00 € 31/12/2020

«Jovem pescador» - Pessoa com idade inferior a 40 anos à qual se reconhecem 

competências para exercer a atividade de Pesca profissional a bordo de uma 

embarcação de pesca registada num porto de Portugal continental.

MAR20-P9-2020-29
Apoio à Cessação Temporária das Actividades de Pesca com Recurso a 

Artes de Cerco

Armadores e Pescadores das embarcações que 

estejam licenciadas, em 2020, para a pesca 

com artes de cerco.

- Armador - 80 % do rendimento  da 

embarcação no ano civil anterior;

- Pescador - 21,50 €/dia

 N/D 31/12/2020

MAR20-P9-2020-30
Apoio à Cessação Temporária das Actividades de Pesca com Recurso a 

Artes de Arrasto Costeiro

Armadores e pescadores das embarcações que 

estejam licenciadas, em 2020.

- Armador - 80 % do rendimento  da 

embarcação no ano civil anterior;

- Pescador - 21,50 €/dia

 N/D 31/12/2020
Medida destinada a arrasto de fundo com a classe de malhagem 55 mm–59 mm, 65-

69 mm ou igual ou superior a 70 mm.

MAR20-P9-2020-31
Apoio à Cessação Temporária das Actividades de Pesca das Embarcações 

Polivalentes

Armadores e pescadores das embarcações que 

estejam licenciadas, em 2020,

- Armador - 80 % do rendimento  da 

embarcação no ano civil anterior;

- Pescador - 21,50 €/dia

 N/D 31/12/2020
Medida destinada a palangre, arrasto de vara, ganchorra e/ou outras artes, 

designadas polivalentes

MAR20-Q4-2016-12
Apoio à Suspensão Temporária da Colheita de Moluscos Cultivados por 

Motivos de Saúde Pública
Moluscicultores

Ver Anexo à Portaria n.º 111/2016, de 28 de 

abril
 N/D 31/12/2020

Moluscicultores — Pessoa singular ou coletiva licenciada para a cultura de 

moluscos vivalves;

CAE 03210 - Aquicultura em águas salgadas e salobras

MAR20-Q5-2016-13 Apoio à Promoção da Saúde e do Bem-estar Animal

a) Empresas aquícolas;

b) Organismos de direito público;

c) Grupos de defesa sanitária do setor aquícola 

reconhecidos pela DGAV.

a) 30% - Não PME;

b) 50% - PME;

c) 100 % -  Organismo de direito público.

 N/D 31/12/2020

MAR20-Q6-2016-14
Apoio financeiro à constituição de um seguro das populações aquícolas 

(Seguro Aquícola)

a) Pessoas singulares ou coletivas, tomadoras 

de seguro, com CAE:

 - 03210 - Aquicultura em águas salgadas e 

salobras;

 - 03220 - Aquicultura em águas doces.

b) Associações cujos associados sejam 

produtores nas CAE referidas.

50 % do prémio dos contratos de seguro (4)  N/D 31/12/2020
(4) - Contratos de seguro celebrados nos termos da Portaria n.º 113/2016, de 29 de 

abril.
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MAR20-S5-2018-03 Apoio aos Planos de Produção e Comercialização

a) Organizações de produtores;

b) Associações de organizações de produtores.

(reconhecidas nos termos do Regulamento 

(UE) n.º 1379/2013 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 11 de dezembro de 2013.)

a) 75 %;

b) 100% - Operação inovadora a nível local.

 - Até 3 % do valor anual médio da 

produção colocada no mercado 

(5) 

30/12/2020

(5)  Calculo do Valor anual médio:

a) Pelos membros durante os três anos civis anteriores, no caso de organizações de 

produtores recentemente reconhecidas.

b) Pelo beneficiário durante os três anos civis anteriores, nos restantes casos.

MAR20-S6-2018-04
Apoio ao Desenvolvimento de Novos Mercados, Promoção e 

Comercialização

a) Pessoas singulares ou coletivas de direito 

privado com atividade na pesca;

b) ESNL privadas ou organizações de 

produtores da pesca;

c) Organismos de direito público ou empresa 

encarregada da gestão de serviços de interesse 

económico geral 

(Com atribuições ou responsabilidades na 

administração do sector da pesca).

a) 60 % -  ESNL do sector da pesca;

b) 75 % - Organização de produtores;

c) 80 % - Operação associada à pequena 

pesca;

d) 100 % - Operação executada por ESNL, e:

      - de interesse coletivo; e

      - inovadora a nível local.

e) 100 % - Organismo de direito público;

f) 50 % - outras PME;

g) 30% - Não PME.

                                 1 500 000,00 € 31/12/2020

MAR20-S7-2020-50 Apoio no Domínio da Transformação dos Produtos da Pesca e Aquicultura

PME com atividade  numa das seguintes CAE:

− 10201 Preparação de produtos da pesca e da 

aquicultura.

− 10202 Congelação de produtos da pesca e da 

aquicultura.

− 10203 Conservação de produtos da pesca e 

da aquicultura em azeite e outros óleos 

vegetais e outros molhos.

− 10204 Salga, secagem e outras atividades de 

transformação de produtos da pesca e 

aquicultura.

− 10411 Produção de óleos e gorduras animais 

brutos (Relativa a produtos da pesca e da 

aquicultura).

− 10414 Refinação de azeite, óleos e gorduras 

(Relativa a produtos da pesca e da 

aquicultura).

− 109 Fabricação de alimentos para animais 

(Relativa a produtos da pesca e da 

aquicultura).

− 10850 Fabricação de refeições e pratos pré-

cozinhados (Relativa a produtos da pesca e da 

aquicultura).

50%                                     150 000,00 € 31/07/2020

MAR20-T1-2016-16  Apoio à Armazenagem dos Produtos da Pesca

- Organizações de produtores;

- Associações de organizações de produtores, 

Reconhecidas, em conformidade com os 

artigos 14.º e 16.º do Regulamento da 

Organização Comum dos Mercados.

100%
 Artigo 10.º da Portaria n.º 

215/2016, de 4 de Agosto. 
31/12/2020

Avisos de candidatura em vigor (30/06/2020) Setor Privado e Associativo 2

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=ac8c9ec6-87c2-496f-a982-3e02b5cb66c2
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=0e541e82-962c-4aa9-84c8-f7751c7b4b1b
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=cad1ec1d-312f-44f0-b962-5893860c1bf2
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=45aa7276-d323-44f8-a8fe-ba9900221d92


Aviso
 (link)

Descrição Benificiários Taxa de Cofinanciamento

 Limite Máximo do 

Apoio

 (por Beneficiário) 

Términus 

do Aviso
Observações

MAR20-T2-2016-17
Apoio à Execução da Política Marítima Integrada no Domínio da Melhoria 

do Conhecimento do Estado do Meio Marinho

a) DGRM; IPMA, IP; DRAM; DROTA;

b) Entidades com protocolo de cooperação 

com uma das entidades previstas na alínea 

anterior, nomeadamente:

      - Estabelecimentos de ensino  público 

superior;

     - Organizações ambientais não 

governamentais;

     - ESNL.

100%  N/D 31/12/2020

PDR20-V9-2020-11 Operação 3.1.1 - Jovens Agricultores (10º Anúncio)

a) Os jovens agricultores (JA);

b) Sociedade por quotas com a atividade 

agrícola no objeto social, desde que os sócios 

gerentes sejam jovens agricultores, detenham 

a maioria do capital social e individualmente 

uma participação superior a 25 % no capital 

social.

100%

 20 000 € por JA;

Acresce:

     - 5 000 € se investimento na 

exploração > 100 000, por JA;

     -  5 000 € JA a instalar em 

exclusividade. 

08/09/2020

«Jovem agricultor» - o agricultor que, à data da apresentação da candidatura, 

tenha idade compreendida entre os 18 e os 40 anos, inclusive, e se instale pela 

primeira vez numa exploração agrícola.

(Alínea d) do artigo 3.º da Portaria n.º 31/2015, de 12 de fevereiro, na sua atual 

redação)

PDR20-W4-2020-08
Operação 8.1.4 - Restabelecimento da floresta afetada por agentes 

bióticos e abióticos ou por acontecimentos catastróficos (17º Anúncio)

1 - Pessoas singulares ou coletivas de natureza 

pública ou privada, detentoras de espaços 

florestais.

2 - Organismos da Administração Central, 

Local, e respetivas associações e as 

Organizações de Produtores Florestais (6)

ANEXO IV da Portaria n.º 134/2015, de 18 de 

maio
 N/D 30/09/2020

(6) - Quando os investimentos se enquadrem nas medidas previstas nos relatórios 

de grandes incêndios, elaborados pelo ICNF, I. P. ou nos planos de ação no âmbito 

do POSF.

PDR20-W4-2020-09
Operação 8.1.3 - Prevenção da Floresta contra Agentes Bióticos e 

Abióticos (5º Anúncio)

1 - Pessoas singulares ou coletivas detentoras 

de espaços florestais.

2 - Autarquias locais  e as suas associações e 

Organizações de Produtores Florestais (7);

ANEXO II da Portaria n.º 134/2015, de 18 de 

maio
 N/D 30/09/2020

(7) - Quando os investimentos se enquadrem no previsto nos planos municipais de 

defesa da floresta contra incêndios (PMDFCI) ou no Programa Operacional de 

Sanidade Florestal (POSF)

PDR20-W8-2020-05 Operação 8.1.6 - Melhoria do Valor Económico das Florestas (3º Anúncio)

Detentoras de espaços florestais:

1 - Pessoas singulares ou coletivas, de natureza 

privada;

2 - Autarquias locais e suas associações;

3 - Entidades gestoras de baldios.

ANEXO XI da Portaria n.º 274/2015, de 8 de 

setembro
 N/D 31/08/2020

PDR20-W8-2020-06
Operação 8.1.5 - Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental das 

Florestas (9º Anúncio)

Detentoras de espaços florestais:

1 - Pessoas singulares ou coletivas, de natureza 

privada;

2 - Entidades gestoras de baldios.

ANEXO IX da Portaria n.º 274/2015, de 8 de 

setembro
 N/D 31/07/2020

PDR20-W8-2020-07
Operação 8.1.1 - Florestação de Terras Agrícolas e não Agrícolas (3º 

Anúncio)

A - Detentoras de terras agrícolas ou não 

agrícolas:  

     1 - Pessoas singulares ou coletivas, de 

natureza privada;

     2 - Autarquias locais e suas associações; 

     3 - Entidades gestoras de baldios.

B - Organismos da administração pública 

central (8)

ANEXO I da Portaria n.º 274/2015, de 8 de 

setembro
 N/D 30/10/2020

(8) - Que detenham a gestão de terras agrícolas ou de terras não agrícolas, quando 

não sejam seus proprietários.

POCH-70-2019-13 Aprendizagem ao longo da vida - Cursos Educação e Formação de Adultos
Ver alíneas a) e d) do n.º 1 do artigo 15.º do RE 

CH
100%  N/D 30/10/2020

POCI-B5-2020-01 Aviso N.º 01/SIAC/2020 : Promoção do Espírito Empresarial

− Associações empresariais;

− Entidades não empresariais do sistema de I&I 

(ENESII);

− Agências públicas com competências nos 

domínios de promoção do empreendedorismo 

e de redes colaborativas.

- Projetos abrigo das regras de auxílios de 

Estado: 50%;

- Restantes situações: 85%;

 Ver: Anexo A do Aviso 31/10/2020
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POISE-39-2018-08 Títulos de Impacto social Entidades do Terceiro Setor 100%  N/D 31/12/2020

SI-47-2018-24 Aviso 24/SI/2018 |SI ID&T : Vale Oportunidades de Investigação PME (9) 75%                                       15 000,00 € 31/12/2020
(9) - Projetos em atividades económicas que visam a produção de bens e serviços 

transacionáveis e internacionalizáveis

SI-47-2019-10
Aviso N.º 16/SI/2019 | SI ID&T : Projetos de I&D Industrial à Escala 

Europeia – Projetos individuais e em Copromoção

a) Empresas de qualquer natureza e sob 

qualquer forma jurídica (10);

b) Entidades não Empresariais do Sistema de 

I&I (11)

Ver Ponto 10 do Aviso  N/D 18/12/2020
(10) - Enquanto beneficiário líder das operações;

(11) - No caso de projetos em copromoção e na qualidade de copromotores.

SI-47-2020-04 Aviso N.º 04/SI/2020 : SIID&T - Projetos Individuais de I&I Todas as Empresas Ver artigo 71.º do RECI (12)  Ver artigo 70.º do RECI 30/09/2020

(12) - RECI -  Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e 

Internacionalização.

(Anexo à Portaria n.º 57-A/2015, de 27 de fevereiro, Republicado pela Portaria n.º 

316/2018, de 10 de dezembro)

SI-49-2017-06 Aviso N.º 06/SI/2017 - Inovação Produtiva - Regime Contratual Todas as Empresas

a)  “criar novo estabelecimento” -  25%;

b) “aumento capacidade estabelecimento 

existente” -  15%;

c) “alteração fundamental do processo global 

de produção de estabelecimento existente” -  

20%.

 Ver Ponto 11 do Aviso 31/12/2020

SI-60-2020-10 AAC 10/SI/2020 - Projetos Autónomos de Formação PME e Grandes Empresas (13) - 50% acrescida de majorações (14)  Ver Ponto 13 do Aviso 30/12/2020

(13) - Projetos de médias e grandes empresas ou projetos de pequenas empresas 

multiregionais

(14) - Nunca poderá ultrapassar 70%.

SI-60-2020-11 Aviso N.º 11/SI/2020 - Projetos de Formação em Processos de Inovação Todas as empresas (15) - 50% acrescida de majorações (16)  Ver Ponto 12 do Aviso 30/12/2020
(15)  - Com projetos aprovados nas tipologias identificadas no ponto 2 do Aviso.

(16) - Nunca poderá ultrapassar 70%:

SI-D1-2020-17
Aviso N.º 17/SI/2020 : Sistema de incentivos à Inovação Produtiva no 

contexto do COVID-19
Ver Ponto 1 do Aviso (17) 50%  (18)                                  3 000 000,00 € 09/07/2020

(17) - Candidaturas apresentadas ao Aviso n.º 14/SI/2020, afetas ao COMPETE2020, 

que não tenham sido selecionadas para financiamento por indisponibilidade 

orçamental, (candidaturas com parecer elegível e candidaturas não analisadas).

(18) - A taxa pode ser majorada em 15 p.p. se o projeto for concluído no prazo de 2 

meses.
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