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Sobre Nós

A Rede Regional de Parcerias de

Apoio ao Desenvolvimento Económico

e Social do Algarve tem como

propósito criar um sistema de resposta

adequado às necessidades dos

empreendedores e empresários da

região.

O desafio prende-se com a afirmação

do Algarve enquanto uma região

competitiva que aposta numa

economia diversificada e inovadora,

disponibilizando uma rede de

entidades de apoio ao

desenvolvimento económico e social

capaz de alavancar a criação de

emprego e valorizar oportunidades

estratégicas. Nesta rede destacam-se

os gabinetes municipais de apoio ao

desenvolvimento económico.

Este boletim corresponde à décima

primeira edição e apresenta diversas

oportunidades e informações úteis

para quem pretenda investir no

Algarve.

Candidaturas abertas no domínio da Competitividade e Internacionalização (Portugal 2020)

Sistema de Apoio a Ações Coletivas - Qualificação

Deadline: 31/01/2017 | Aviso: N.º ALG-M1-2016-14

Este concurso destina-se a apoiar projetos que desenvolvam estratégias de reforço da

capacitação e promoção das empresas sediadas nas áreas de acolhimento empresarial. São

beneficiários elegíveis as associações empresariais, entidades não empresariais do sistema de

I&I, agências e entidades públicas, entidades privadas sem fins lucrativos e outras entidades sem

fins lucrativos quando participem em projetos em copromoção. [Saber mais]

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo Qualificado e Criativo – Vale Incubação

Deadline: 31/01/2017 | Aviso: N.º 20/SI/2016

Este concurso destina-se a apoiar projetos simplificados de empresas com menos de 1 ano na

área do empreendedorismo através da contratação de serviços de incubação prestados por

incubadoras de empresas previamente acreditadas. Os beneficiários são micro e pequenas

empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, que cumpram com os critérios de

acesso e de elegibilidade previstos no aviso de concurso. [Saber mais]

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (projetos individuais)

Deadline: 31/12/2017 | Aviso: N.º 25/SI/2016

Este concurso destina-se a apoiar os projetos de interesse especial e de interesse estratégico de

I&D – Projetos individuais, inseridos no regime contratual de investimento, alinhados com os

domínios prioritários da Estratégia de Investigação e Inovação para uma Especialização

Inteligente (RIS3), através da realização de atividades de investigação industrial e

desenvolvimento experimental. Os beneficiários são empresas de qualquer natureza e sob

qualquer forma jurídica. [Saber mais]

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=58947ec5-64dc-4d50-9469-a33a9dcb397c
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=710370fe-759f-4485-81cd-7183e2e2f81f
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=0f57016d-35e4-4b41-bb71-ab62c5b43d8d
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Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (em copromoção)

Deadline: 31/12/2017 | Aviso: N.º 26/SI/2016

Este concurso destina-se a apoiar os projetos de interesse especial e de interesse estratégico de

I&D – Projetos em copromoção, inseridos no regime contratual de investimento. São beneficiários

dos apoios empresas e entidades não empresariais do Sistema de I&I. [Saber mais]

Sistema de Incentivos “Proteção de Direitos da Propriedade Industrial”

Deadline: 31/12/2020 | Aviso: N.º 17/SI/2015

São suscetíveis de apoio os pedidos de propriedade intelectual/industrial conforme estipulado no

aviso de abertura. As entidades beneficiárias dos apoios são as empresas de qualquer natureza

e sob qualquer forma jurídica e as Entidades não empresariais do Sistema de I&I. [Saber mais]

Apoio à Proteção e Restauração da Biodiversidade e dos Ecossistemas

Marinhos

Deadline: 03/03/2017 | Aviso: N.º 8/2016

Este concurso visa potenciar a proteção e restauração da biodiversidade aquática e dos

ecossistemas aquáticos no quadro das atividades de pesca sustentável. São beneficiários

elegíveis organismos científicos ou técnicos, conselhos consultivos, pescadores, organizações de

pescadores e organizações não-governamentais, em parceria com organizações de pescadores

reconhecidas ou com GAL-Pesca. A dotação orçamental é de 10.500.000€ dos quais 75%

correspondem à comparticipação do FEAMP. [Saber mais]

Apoio à Aquicultura Biológica, à Conversão para Sistemas de Ecogestão e Auditoria e à

Prestação de Serviços Ambientais pela Aquicultura

Deadline: 03/03/2017 | Aviso: N.º 9/2016

Este concurso visa o desenvolvimento de uma aquicultura biológica ou eficiente em termos

energéticos, bem como a prestação de serviços ambientais pela aquicultura. São beneficiários

elegíveis as empresas aquícolas na aceção da alínea c) do artigo 3º da Portaria n.º117/2016 de

29 de abril. A dotação orçamental é de 2.000.000€ dos quais 75% correspondem à

comparticipação do FEAMP. [Saber mais]

Plano de Ação de 

Desenvolvimento de 

Recursos Endógenos -

Operações

Deadline: 31-03-2017

Aviso: ALG-28-2016-16

Na sequência da aprovação do Plano de

Ação de Desenvolvimento dos Recursos

Endógenos (PADRE), este aviso de

concurso visa o apoio ao crescimento

propício do emprego, através da

valorização dos recursos endógenos em

espaços de baixa densidade, através da

dinamização de estratégias específicas.

O âmbito territorial do PADRE

corresponde aos territórios rurais e de

baixa densidade, coincidentes com os

territórios das DLBC Rurais.

São beneficiários elegíveis a

administração Local bem como outras

entidades públicas e privadas sem fins

lucrativos.

As tipologias de operação a candidatar

correspondem a ações de valorização

económica dos recursos endógenos de

natureza material e imaterial, desde que

enquadradas no PADRE aprovado,

conforme o Anexo I do Aviso.
[Saber mais]

Candidaturas abertas no âmbito do MAR 2020

Candidaturas abertas no domínio da Inclusão Social e Emprego (Portugal 2020 - Algarve)

Formações modulares certificadas, nomeadamente, para trabalhadores de micro e

pequenas empresas)

Deadline: 31/01/2017 | Aviso: ALG-24-2017-01

Esta candidatura pretende responder a necessidades de qualificação dos ativos empregados e

reforçar a qualificação dos ativos desempregados . [Saber mais]

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=f8c3c60a-c5e4-415a-9afe-c15187443885
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=ae7f3d88-7c59-44e5-a261-56e60c27d4ab
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
http://www.mar2020.pt/wp-content/uploads/2016/12/Aviso_8-2016.pdf
http://www.mar2020.pt/wp-content/uploads/2016/12/Aviso_9-2016.pdf
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b4f6d9a0-4568-4977-9863-4a271dad9220
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=04f26a01-1db8-4184-824b-b188906f6c47
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GAL ADERE 2020 (VICENTINA)

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na 

exploração

• Deadline: 16/01/2017

• Aviso: N.º 01/ADERE2020/10213/2016

•

GAL TERRAS DO BAIXO GUADIANA

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na 

exploração

• Deadline: 31/01/2017

• Aviso: N.º 001/GAL/10213/2016

•

10.2.1.6 – Renovação de aldeias

• Deadline: 31/01/2017

• Aviso: N.º 001/GAL/10216/2016

•

GAL INTERIOR DO ALGARVE CENTRAL 

(IN LOCO)

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na 

exploração

• Deadline: 15/02/2017

• Aviso: N.º 001/INLOCO/10213/2016

•

10.2.1.6 – Renovação de aldeias

• Deadline: 15/02/2017

• Aviso: N.º 001/INLOCO/10216/2016

•

Candidaturas abertas no

âmbito do DLBC RURAL Operação 2.1.1. Ações de Formação

Deadline: 31/01/2017 | Aviso: N.º01/Operação 20.2.2/2016

Este aviso destina-se a promover a formação específica dirigida a técnicos superiores que exerçam

atividade de apoio técnico ao setor agrícola, agroalimentar e florestal. [Saber mais]

Operação5.1.1.Criação de Agrupamentos Organizações de Produtores

Deadline: 31/01/2017 | Aviso: N.º01/Operação 5.1.1/2016

Esta operação tem como objetivo conceder apoio aos Agrupamentos (AP) ou às Organizações de

Produtores (OP) abrangidos pela definição de PME e oficialmente reconhecidos. [Saber mais]

Operação 8.1.4 - Restabelecimento da floresta afetada por agentes bióticos e abióticos ou

por acontecimentos catastróficos (4º Anúncio)

Deadline: 31/01/2017 | Aviso: N.º04/Operação 8.1.4/2016

As operações a apoiar são identificadas nos relatórios de estabilização de emergência dos

Grandes Incêndios Florestais, nomeadamente o de Foia (Monchique e Portimão). [Saber mais]

20.2.1.Assistência Técnica

Deadline: 31/01/2017 | Aviso: N.º02/Medida 20.2/2016

São beneficiárias as entidades que constituem a Estrutura Técnica de Animação, nomeadamente a

DRAP ALGARVE. [Saber mais]

Operação 3.3.1. Investimentos na transformação e comercialização

Deadline: 20/03/2017 | Aviso: N.º04/Ação 3.3/2016

As intervenções a apoiar respeitam a investimentos na conservação, preparação e comercialização

ou transformação de produtos agrícolas. [Saber mais]

Operação 3.2.1. Investimentos na Exploração Agrícola

Deadline: 31/03/2017 | Aviso: N.º07/Ação 3.2/2016

Apoio a investimentos nas explorações agrícolas com valor total superior a 25.000€. [Saber mais]

Operação 3.2.1. Investimento na Exploração Agrícola: Apoio Específico para o Setor do Leite

Deadline: 31/03/2017 | Aviso: N.º08/Ação 3.2/2016

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos nas explorações agrícolas, na

atividade de produção de leite de vaca que contribuam para o reforço do setor. [Saber mais]

Operação 3.2.1 - Investimentos na Exploração Agrícola - Reconversão de explorações

agrícolas que abandonem a atividade de produção de leite de vaca (9º Anúncio)

Deadline: 31/03/2017 | Aviso: N.º09/Ação 3.2/2016

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos associados à reconversão de

explorações agrícolas que abandonem a atividade de produção de leite de vaca.[Saber mais]

Candidaturas abertas no âmbito do PDR 2020

[Saber mais]

[Saber mais]

[Saber mais]

[Saber mais]

[Saber mais]

http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-1-Inovacao-e-Conhecimento/Medida-2-Conhecimento/Acao-2.1-Capacitacao-e-Divulgacao/Operacao-2.1.1-Acoes-de-Formacao
http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-2-Competitividade-e-Organizacao-da-Producao/Medida-5-Organizacao-da-Producao/Acao-5.1-Criacao-de-Agrupamentos-e-Organizacoes-de-Produtores/Operacao-5.1.1-Criacao-de-Agrupamentos-e-Organizacoes-de-Produtores
http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.4-Restabelecimento-da-Floresta-Afetada-por-Agentes-Bioticos-e-Abioticos-ou-por-Acontecimentos-Catastroficos
http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/AT-Assistencia-Tecnica/20-Assistencia-Tecncia/20.2-Rede-Rural-Nacional/20.2.1-Assistencia-Tecnica
http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-2-Competitividade-e-Organizacao-da-Producao/Medida-3-Valorizacao-da-Producao-Agricola/Acao-3.3-Investimentos-na-Transformacao-e-Comercializacao-de-Produtos-Agricolas/Operacao-3.3.1-Investimentos-na-Transformacao-e-Comercializacao-de-Produtos-Agricolas
http://www.pdr-2020.pt/site/content/download/1378/13139/version/1/file/07_3.2_2016.pdf
http://www.pdr-2020.pt/site/content/download/1388/13221/version/2/file/08_3.2_2016.pdf
http://www.pdr-2020.pt/site/content/download/1399/13284/version/1/file/09_3.2_2016.pdf
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/806137
http://atbaixoguadiana.pt/uploads/Anuncio10213.pdf
http://atbaixoguadiana.pt/uploads/Anuncio10216.pdf
http://www.in-loco.pt/upload_folder/files/AVISO 10213 Diversifica%C3%A7%C3%A3o ativ. expl. agr. IAC.pdf
http://www.in-loco.pt/upload_folder/files/AVISO 10216 Renova%C3%A7%C3%A3o aldeias IAC.pdf


Boletim informativo 11

Janeiro 2017

O Turismo de Portugal lançou a versão

em português do “Guia sobre o

Financiamento da UE para o

Turismo”, documento que agrega

informação específica sobre os mais

importantes apoios da União Europeia

(UE) destinados ao setor do Turismo.

Neste Guia é disponibilizada informação

prática sobre:

• a elegibilidade de ações/medidas;

• quem se pode candidatar;

• tipologia e intensidade dos apoios;

• apresentação de candidaturas.

Este guia específico foi elaborado

atendendo às atuais necessidades do

turismo que são muito diversificadas,

podendo este setor ser apoiado por uma

série de programas temáticos da UE,

destacando-se o “Programa Life”,

“Horizonte 2020”, “Cosme”, “Europa

Criativa”, “Erasmus +”, “Emprego e

Inovação Social (EASI)”.

Encontra-se aberta a Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior que apoia

iniciativas/projetos com interesse para o turismo com vista à coesão económica e social do

território. São elegíveis os territórios identificados no Anexo III da RCM n.º72/2016. Na Região do

Algarve são identificados os concelhos de Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Monchique e Vila do

Bispo e as freguesias de Alte, Ameixial, Salir e União de freguesias de Querença, Tôr e Benafim

(Loulé), São Marcos da Serra (Silves) e Cachopo e Santa Catarina da Fonte do Bispo (Tavira).

Enquadram-se nesta Linha de Apoio as seguintes tipologias de projetos e iniciativas:

a) Projetos de valorização ou incremento da oferta de Cycling & Walking;

b) Projetos de valorização do património e dos recursos endógenos das regiões ou de

desenvolvimento de novos serviços turísticos com base nesse património e nesses produtos;

c) Projetos de desenvolvimento de atividades económicas do turismo ou com relevância

para o setor, assim como de valorização e de qualificação das aldeias portuguesas, tendo

em vista a melhoria da sua atratividade e da experiência turística nestes espaços;

d) Projetos que tenham em vista a estruturação de programas de visitação turística em

destinos de interior;

e) Desenvolvimento de calendários de eventos com potencial turístico e com impacto

internacional realizados nos territórios do interior ou com impacto nesses territórios.

De acordo com o Despacho Normativo n.º16/2016, o apoio máximo pode ser de 90% do valor das

despesas elegíveis dos projetos, com o limite máximo de 150.000€ no caso das empresas, e de

400.000€ no caso das demais entidades. As candidaturas à Linha de Apoio à Valorização

Turística do Interior estão abertas até 31 de dezembro de 2017. [Saber mais]

Guia sobre o financiamento

da UE para o setor do

Turismo 2014-2020

Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior

[Saber mais]

Prémio da Região Empreendedora Europeia 2018 (EER)

O Prémio da Região Empreendedora Europeia (EER) é uma iniciativa do Comité das

Regiões que identifica e premeia as regiões e as cidades da UE que se distinguem

pela invulgar qualidade da sua estratégia empreendedora orientada para o futuro. O

prazo para a apresentação de candidaturas à edição de 2018 termina a 7 de abril de

2017. No dia 26 de janeiro de 2017 haverá uma sessão de informação sobre o

concurso que poderá ser acompanhada via web-streaming. [Saber mais]

https://dre.pt/application/conteudo/75796596
https://dre.pt/application/conteudo/105652694
http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/newsletter/2016/Pages/NovasLinhasdeApoio.aspx
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/NOTICIAS2020/Guia-sobre-financiamento-UE-setor-turismo.pdf
https://livestream.com/accounts/5642917/events/6784651
http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Pages/how-to-apply.aspx
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Encontram-se abertas as candidaturas

ao Programa “Empreende Já”

destinado a apoiar a criação e o

desenvolvimento de empresas e de

entidades da economia social, bem

como a criação de postos de trabalho,

por e para jovens.

Programa Empreende Já

[Saber mais]

Urban Innovative Actions

Evento: Curso “As Principais Obrigações Legais das Empresas”

Data: 16, 23, 30 de janeiro, 06 e 13 de fevereiro de 2017| Local: Edifício NERA (Loulé)

Esta ação formativa pretende dar a conhecer aos participantes as obrigações legais que as

empresas em geral têm de cumprir e identificar os documentos que têm que ser entregues, as

datas de entrega e a forma de entrega. [Saber mais]

Evento: Curso “Comunicação Administrativa em Francês”

Data: 24, 25 e 26 de janeiro de 2017 | Local: Núcleo do Algarve da ANJE (Faro)

Esta ação formativa pretende dotar os formandos ao nível do vocabulário e gramática da língua

francesa em situações típicas do quotidiano empresarial, com especial incidência na atividade

turística. [Saber mais]

Evento: Curso “Novas Tendências do Secretariado”

Data: 26 de janeiro, 02, 09 e 16 de fevereiro de 2017 | Local: Edifício NERA (Loulé)

Esta ação formativa pretende identificar as novas exigências a que os profissionais de

secretariado estão sujeitos e reconhecer as novas estratégias e novas ideias para um

desempenho eficaz das suas funções. [Saber mais]

Evento: Curso “Contabilidade Geral (Nível I)”

Data: 30 de janeiro, 06, 13, 20 de fevereiro e 06 de março de 2017 | Local: Edifício NERA (Loulé)

Esta ação formativa destina-se a profissionais que trabalham na área da contabilidade e tem

como objetivos conhecer as obrigações em matéria de contabilidade e apreender a linguagem

contabilística. [Saber mais]

Evento: Curso “Gestão financeira para "não financeiros" - 3ª edição”

Data: 07, 08, 09, 13 e 14 de fevereiro de 2017 | Local: Núcleo do Algarve da ANJE (Faro)

Esta ação formativa pretende preparar os empresários e gestores para o complexo processo de

gestão financeira de uma empresa, numa perspetiva de aplicação prática ao quotidiano

empresarial. [Saber mais]

Evento: Curso “Linkedin - Promoção pessoal & profissional”

Data: 07 e 09 de fevereiro de 2017 | Local: Núcleo do Algarve da ANJE (Faro)

Esta ação formativa pretende dotar os participantes das competências necessárias para uma

utilização mais proveitosa e eficaz da plataforma online LinkedIn, integrada numa estratégia de

promoção pessoal e profissional. [Saber mais]

O 2º convite à apresentação de

propostas à Iniciativa Urban Innovative

Actions encontra-se aberto até 14 de

abril de 2017 e será dedicado a três

temas: Mobilidade Urbana, Economia

Circular e Integração de Migrantes e

Refugiados.

[Saber mais]

Eventos

Programa INTERREG SUDOE

Estará aberta desde o dia 13 a 31 de

março de 2017 a segunda convocatória

de projetos ao Programa Interreg Sudoe

para as prioridades 1 – Investigação e

Inovação e 5 – Meio ambiente e

eficiência de recursos.

[Saber mais]

https://eja.juventude.gov.pt/#/
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2554-2016-12-15-13-53-21
http://www.anje.pt/portal/formacao-comunicacao-administrativa-em-frances
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2598-2016-12-15-14-00-44
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2603-2016-12-15-14-04-20
http://www.anje.pt/portal/anje-gestao-financeira-para-nao-financeiros-algarve-3-edicao
http://www.anje.pt/portal/curso-linkedin-promocao-pessoal-e-profissional-algarve
http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals
http://interreg-sudoe.eu/prt/projetos/segunda-convocatoria
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CITec - Programa Capacitar a 

Indústria Portuguesa

O Programa do XXI Governo Constitucional

e o Programa Nacional de Reformas

destacam a promoção da inovação na

economia portuguesa como um

instrumento fundamental para o aumento

da competitividade das empresas. Neste

âmbito, a Resolução do Conselho de

Ministros n.º 84/2016 aprova o CITec –

Programa Capacitar a Indústria

Portuguesa, enquanto instrumento

fundamental da transferência de

conhecimento das instituições de ensino

superior para as empresas.

Associação IN LOCO lança Plano de Ação INFOAGRI

A Associação IN LOCO irá desenvolver um Plano de Ação denominado “INFOAGRI –

Informação Agrícola no Algarve Central” com início em janeiro de 2017. Com uma duração

de 36 meses, este plano de ação financiado pelo Programa Operacional PDR 2020, visa

disseminar informação técnica, económica e organizacional relativa aos setores agrícola,

agroalimentar e florestal. O plano prevê a realização de ações de informação num conjunto de

freguesias dos concelhos de Albufeira, Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel, Silves e Tavira,

que constituem o território de intervenção do INFOAGRI assim como a edição de um boletim

informativo trimestral, de folhetos temáticos/técnicos, bem como de um guia de apoio ao

enquadramento legal e fiscal da atividade agrícola.

Pretende-se fortalecer os setores primário e secundário, bem como qualificar as explorações

agrícolas e as atividades económicas de base local, destacando-se os seguintes objetivos do

plano:

• Capacitar tecnicamente os agricultores e empresários;

• Sensibilizar e informar para a adoção de práticas agrícolas respeitadoras do ambiente;

• Melhorar o desempenho dos agricultores e a eficiência das explorações ao nível

ambiental e económico;

• Reforçar a cooperação e associação entre produtores e entidades locais, procurando

facilitar o acesso à informação para apoiar a instalação e funcionamento;

• Valorizar as atividades, as produções agrícolas e a transformação dos produtos locais.

[Saber mais]

[Saber mais]

Aviso 22: eficiência energética 

na indústria, agricultura, 

floresta e pesca

O Aviso 22 tem como objetivo diminuir o

consumo energético das empresas através

da substituição dos equipamentos

existentes por outros mais eficientes e da

implementação de dispositivos que

permitam otimizar o consumo de energia,

contribuindo para a modernização e

incremento de competitividade na indústria

e na agricultura. As candidaturas estão

abertas até 27 de abril de 2017.

[Saber mais]

http://www.in-loco.pt/pt/noticias/20161214/in-loco-lanca-plano-de-accao-infoagri/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/NOTICIAS2020/RCM84_2016.pdf
http://www.pnaee.pt/avisos-fee/aviso-22

