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Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego 
Portaria n.º 1/2018 – D.R. n.º 1/2018, Série I de 2018-01-02 
Primeira alteração do regulamento do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao 
Emprego, aprovado pela Portaria n.º 105/2017, de 10 de março 
 
Introduz a possibilidade de ser aplicada uma majoração territorial de 10 pontos percentuais, 
não só para os territórios de baixa densidade, mas igualmente para territórios afetados por 
calamidades naturais, nos termos a definir no aviso de abertura de concurso. 
 
 
Regulamento Específico do Domínio do Capital Humano 
Portaria n.º 2/2018 – D.R. n.º 1/2018, Série I de 2018-01-02 
Quinta alteração ao Regulamento Específico do Domínio do Capital Humano, aprovado em 
anexo à Portaria n.º 60-C/2015, de 2 de março 
 
De acordo com a presente portaria, o Regulamento Específico do Domínio do Capital Humano, 
passa a integrar no elenco de tipologias de operação elegíveis do Programa Operacional 
Regional do Algarve, os cursos de educação e formação de jovens, e em simultâneo, consagra 
a possibilidade de alargamento da duração máxima para as candidaturas relativas a bolsas e 
programas de formação avançada. 
 
 
Programa de Revitalização do Pinhal Interior 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 1/2018 – D.R. n.º 2/2018, Série I de 2018-01-03 
Aprova o Programa de Revitalização do Pinhal Interior 
 
O PRPI define, com base num modelo de governança específico, as responsabilidades e 
competências dos diversos intervenientes, permitindo a programação e financiamento de 
ações específicas a curto ou médio prazo, em especial nas dimensões de reordenamento 
sustentado dos espaços florestais, de dinamização empresarial das regiões afetadas e de 
prevenção e gestão estratégicas de risco de incêndio. 
 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/114426058
https://dre.pt/application/conteudo/114426059
https://dre.pt/application/conteudo/114440371
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O acesso a meios de financiamento, para além do orçamento do Estado, será efetuado pelos 
diversos agentes e setores de atividade — públicos e privados —, nomeadamente, através da 
apresentação de candidaturas aos diversos Programas de Apoio existentes. 
 
Um dos objetivos subjacentes ao PRPI é a definição de uma estratégia de desenvolvimento 
económica e social tendo em vista a atração e a fixação de investimento produtivo, que 
propicie a diversificação da atividade económica e a valorização dos recursos endógenos, 
designadamente das fileiras florestais, da agricultura, do património natural e paisagístico e 
do turismo, qualificando e aumentando a oferta de bens e serviços de modo a contribuir para 
a criação de emprego sustentado e para a melhoria das condições de vida das populações. 
 
 
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 
Portaria n.º 9/2018 - Diário da República n.º 4/2018, Série I de 2018-01-05 
 
Procede à quarta alteração à Portaria n.º 199/2015, de 6 de julho, que estabelece o regime de 
aplicação do apoio 6.2.2 «Restabelecimento do potencial produtivo», inserido na ação n.º 6.2, 
«Prevenção e restabelecimento do potencial produtivo», da medida n.º 6, «Gestão do risco e 
restabelecimento do potencial produtivo», do Programa de Desenvolvimento Rural do 
Continente, abreviadamente designado por PDR 2020 
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