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BRAGA E PORTO COM MAIOR NÚMERO DE CANDIDATURAS

Fundo de Efi ciência Energética com taxa 
de aprovação de 66%

O Aviso 19 do FEE – Fundo 
de Eficiência Energética - pro-
grama Promoção de Eficiência 
Energética na Indústria - re-
cebeu 148 candidaturas, das 
quais foram aprovados 97 pro-
jetos, com uma comparticipa-
ção financeira de cerca de 1,6 
milhões de euros, num investi-
mento total que ronda 5,7 mi-
lhões de euros.

Braga e Porto são as zonas 
do país com maior número de 
candidaturas, com 22 e 18, res-
petivamente. Seguem-se Lisboa 
e Aveiro, com 12 e 11 projetos. 
Por setores de atividade, a fa-

bricação de têxteis lidera com 
19 projetos, seguida da elimi-
nação de resíduos, e da capta-
ção e tratamento de água, com 
12 e 17 projetos.

Encontram-se ainda em aná-
lise as candidaturas submetidas 
aos Avisos 20 e 21 do FEE, 
com uma dotação total de 2,6 
milhões de euros, com o ob-
jetivo de promover a melhoria 
do desempenho energético de 
edifícios existentes, do setor 
residencial e de serviços, bem 
como a redução do consu-
mo de energia do edificado do 
Estado, contribuindo também 

para a diminuição da despesa 
pública.

A 13 de abril termina a se-
gunda fase das candidaturas a 
uma linha de financiamento 
de 100 milhões de euros, que 
tem igualmente por alvo os edi-
fícios da Administração Públi-
ca Central, ao abrigo do Fundo 
de Coesão, do Programa Ope-
racional da Sustentabilidade no 
Uso Eficiente de Recursos.

Até 27 de abril decorrem as 
candidaturas ao Aviso 22 do 
FEE, que se destina à indús-
tria, agricultura, floresta e pes-
cas, no valor de 1,35 milhões 

de euros, visando reduzir o 
consumo energético através da 

modernização e incremento da 
competitividade destes setores.

O POSEUR - Programa Operacional 
de Sustentabilidade e Uso Efi ciente de 
Recursos tem mais de 40% das verbas 
comprometidas, metade das quais utiliza-
das diretamente pelas autarquias.

Dos 909 milhões de euros de fundos co-
munitários atribuídos ao POSEUR, 194 
milhões de euros foram aprovados para a 
região Norte.

No Norte, foram aprovados projetos de 
62,5 milhões de euros para a Área Metro-
politana do Porto, 32,5 milhões de euros 
para o Minho, 27 milhões de euros para 
o Tâmega e Sousa, 23,6 milhões de euros 
para o Douro, 20,7 milhões para o Cá-
vado, 20,9 milhões de euros para o Ave, 
8,6 milhões de euros para o Alto Tâmega 
e 8,5 milhões de euros para as Terras De 
Trás-os-Montes.

Os projetos que já tiveram resposta po-
sitiva abrangem investimentos em várias 
áreas, desde a gestão de resíduos às redes 

de água e saneamento, tratamento de 
efl uentes, proteção costeira, mitigação de 
cheias, prevenção contra incêndios, cons-
trução de quartéis de bombeiros ou aqui-
sição de veículos de combate a incêndios, 
mobilidade.

MAIS DE 40% DOS FUNDOS COMUNITÁRIOS PARA O AMBIENTE ALOCADOS 
A PROJETOS JÁ NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2017

POSEUR executado 
a mais de 40%

A JCG Advogados é um escritório de 
advogados dedicado a matérias de tax & 
legal com um foco particular em maté-
rias de fiscalidade internacional, apro-
veitando a experiência da sua equipa 
para prestar aconselhamento jurídico 
personalizado aos seus clientes indivi-
duais ou empresariais em diversos mer-
cados.

A sociedade é liderada por José Calejo 
Guerra, que conjuga uma forte expe-
riência como advogado em sociedades 

de referência em Portugal com sólido 
percurso como consultor especialista 
na McKinsey & Company. O José tem 
um “LL.m.” em fiscalidade internacio-
nal pela Universidade de Leiden, sendo 
regularmente convidado para palestras e 
publicações em matérias fiscais.

Para complementar a sua actividade 
em matérias fiscais, e prestar um apoio 
integrado aos seus clientes, a sociedade 
foca-se ainda nas áreas de societário, 
imobiliário, “private equity” e laboral.

JCG Advogados abre escritório 
de fi scalidade

ATUALIDADE

QUINTA-FEIRA, 13 DE ABRIL 2017  11

Exportações abrandam mas crescem quase dois dígitos
As exportações nacionais registaram um crescimento de 9%, em fevereiro, face a igual mês do 
ano passado. De notar que, em janeiro, as vendas para o exterior dispararam cerca de 20%, 
de acordo com dados do INE. As importações também desaceleram, com um aumento de 
8,9%, quando no mês precedente se tinha verifi cado um acréscimo superior a 22%. Nos bens 
vendidos, os principais aumentos couberam à Espanha, aos Estados Unidos e a Angola. Nas 
importações, o maior destaque coube à Rússia.

Santander Totta lança prémio de jornalismo
A Universidade Nova de Lisboa e do banco Santander Totta 
apresentaram a 11ª edição do Prémio de Jornalismo Econó-
mico. A iniciativa visa premiar a excelência de trabalhos jor-
nalísticos publicados em Portugal, nomeadamente nas áreas 
de “Gestão de Empresas e Negócios”, “Mercados Financei-
ros” e “Sustentabilidade e Inovação Empresarial”.


