
Boletim informativo 10 

Dezembro 2016 

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. 

 

Durante o mês de novembro  foram 

inaugurados os primeiros dois Balcões 

integrados na Rede InvestAlgarve nos 

concelhos de Lagos e São Brás de 

Alportel. Este novo serviço vem 

reforçar o atendimento prestado a 

empresários e investidores com 

interesse em desenvolver uma 

atividade de negócio na região 

algarvia. 

 

Este boletim corresponde à décima 

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 Incentivos | Processo de acreditação de entidades para prestação de serviços 

de internacionalização “Vale Oportunidades de Internacionalização” 

Deadline: 30/12/2016 | Aviso: N.º 23/SI/2016 

São admitidas para acreditação as entidades não empresariais do sistema de I&I, bem como 

outras entidades de natureza pública ou privada, com e sem fins lucrativos, especialmente 

vocacionadas para prestar serviços no âmbito dos Vales Oportunidades de Internacionalização, 

previamente acreditadas. [Saber mais] 

 

Sistema de Incentivos | Processo de acreditação de entidades para prestação de serviços 

de internacionalização “Vale Oportunidades de Investigação” 

Deadline: 30/12/2016 | Aviso: N.º 24/SI/2016 

Este aviso de concurso destina-se a entidades especialmente vocacionadas para prestar 

serviços no âmbito dos Vales Oportunidades de Investigação, as Universidades, outras entidades 

não empresariais do Sistema de I&I, bem como outras entidades com competências 

comprovadas para esta tipologia de serviços, previamente acreditadas. [Saber mais] 

 

Sistema de Incentivos | Internacionalização das PME – Projetos Conjuntos 

Deadline: 30/12/2016 | Aviso: N.º 21/SI/2016 

O objetivo deste aviso de concurso consiste em  potenciar o aumento da sua base e capacidade 

exportadora e reconhecimento internacional, através da implementação de ações de promoção e 

marketing, da sua presença em certames internacionais e do conhecimento e acesso a novos 

mercados. [Saber mais] 

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=2c2ea1ec-5906-43e7-adce-520c40b90d69
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=2c2ea1ec-5906-43e7-adce-520c40b90d69
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=2c2ea1ec-5906-43e7-adce-520c40b90d69
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=61713593-eec1-482d-9764-cbda181d494b
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=61713593-eec1-482d-9764-cbda181d494b
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=61713593-eec1-482d-9764-cbda181d494b
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=adae532e-b53e-48a8-b0ed-5c83c4ce2102
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=adae532e-b53e-48a8-b0ed-5c83c4ce2102
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=adae532e-b53e-48a8-b0ed-5c83c4ce2102
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Sistema de Incentivos | Qualificação das PME – Projetos Conjuntos 

Deadline: 30/12/2016 | Aviso: N.º 22/SI/2016 

O objetivo deste aviso de concurso consiste em reforçar as capacidades de organização e gestão 

das PME, incluindo o investimento em desenvolvimento das capacidades estratégicas e de 

gestão competitiva, redes modernas de distribuição e colocação de bens e serviços e a utilização 

de TIC. [Saber mais] 
 

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo Qualificado e Criativo – Vale Incubação 

Deadline: 30/12/2016 | 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. [Saber mais] 
 

Sistema de Incentivos Inovação Produtiva: Projetos em Regime Contratual de Investimento  

Deadline: 31/12/2016 | Aviso: N.º 01/SI/2015 

Este concurso destina-se a apoiar os projetos em atividades inovadoras que se proponham 

desenvolver um investimento inicial de acordo com as tipologias apresentadas no aviso. Os 

beneficiários são empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. [Saber mais] 
 

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

Deadline: 31/12/2017 | Aviso: N.º 25/SI/2015 

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. Os beneficiários são 

empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. [Saber mais] 
 

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (em copromoção) 

Deadline: 31/12/2017 | Aviso: N.º 26/SI/2015 

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] 

Sistema de Apoio a Ações 

Coletivas - Qualificação 

Aviso: ALG-M1-2016-14 

Deadline: 31.01.2017 

 

São suscetíveis de apoio os projetos, 

individuais ou em copromoção, que se 

enquadrem nas seguintes tipologias: 

• Ações de identificação e sensibilização 

para os fatores críticos de 

competitividade, em particular nos 

domínios da inovação; 

• Ações de informação sobre a oferta de 

bens e serviços; 

• Promoção de práticas de cooperação 

entre PME; 

• Promoção de iniciativas que potenciem 

a obtenção e produção de informação 

económica sobre setores, 

posicionamento do produto/serviço, 

mercados e financiamentos em áreas 

estratégicas; 

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] 

Promoção das TIC na Administração e Serviços Públicos 

Deadline: 31/12/2016 | Aviso: ALG-50-2016-15 

São suscetíveis de apoio as operações que visem a qualificação do atendimento de serviços 

coletivos locais e regionais e a modernização das entidades públicas da região. [Saber mais]  

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=1a4729ae-1eb7-4329-ae94-14905ba6d80c
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=1a4729ae-1eb7-4329-ae94-14905ba6d80c
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=1a4729ae-1eb7-4329-ae94-14905ba6d80c
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=fa3f744a-770d-4e4f-89c8-8482e82a09ca
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=fa3f744a-770d-4e4f-89c8-8482e82a09ca
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=fa3f744a-770d-4e4f-89c8-8482e82a09ca
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=e1220fda-5a83-43f2-8988-441aa8bfcf24
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=e1220fda-5a83-43f2-8988-441aa8bfcf24
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=e1220fda-5a83-43f2-8988-441aa8bfcf24
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=0f57016d-35e4-4b41-bb71-ab62c5b43d8d
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=0f57016d-35e4-4b41-bb71-ab62c5b43d8d
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=0f57016d-35e4-4b41-bb71-ab62c5b43d8d
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=f8c3c60a-c5e4-415a-9afe-c15187443885
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=ae7f3d88-7c59-44e5-a261-56e60c27d4ab
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
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=a825856a-35b2-46d4-a25a-f29475bd8a54
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=a825856a-35b2-46d4-a25a-f29475bd8a54
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=a825856a-35b2-46d4-a25a-f29475bd8a54
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10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração 

Deadline: 16/01/2017 | Aviso: N.º 001/ADERE2020/10213/2016 

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos em atividades económicas não 

agrícolas nas explorações agrícolas cujo custo total elegível seja igual ou superior a 10.000€ e 

inferior ou igual a 200.000€, no território de intervenção do GAL ADERE 2020. [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 

 

As operações a apoiar são identificadas nos 

relatórios de estabilização de emergência dos 

Grandes Incêndios Florestais, nomeadamente o 

de Foia (Monchique e Portimão). 
 

Operação 20.2.4. Observação da 

agricultura e dos territórios rurais 

Deadline: 13/01/2017 

 
 

Operação 20.2.2. Divulgação e 

Informação com vista à execução do 

PDR 2020 

Deadline: 13/01/2017 

 
 

Operação 2.1.1. Ações de Formação 

Deadline: 30/12/2016 

 
 

Operação5.1.1.Criação de Agrupamentos 

Organizações de Produtores 

Deadline: 31/01/2017 

 
 

Operação 3.2.1. Investimentos na 

Exploração Agrícola 

Deadline: 31/03/2017 

 
 

Operação 3.3.1. Investimentos na 

transformação e comercialização 

Deadline: 31/03/2017 

 

Candidaturas abertas no 

âmbito do PDR 2020 

Candidaturas abertas no âmbito do GAL ADERE 2020 (VICENTINA) 

Aviso: N.º04/Operação 8.1.4/2016 
 

 

 

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração 

Deadline: 31/01/2017 | Aviso: N.º 001/GAL/10213/2016 

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos em atividades económicas não 

agrícolas nas explorações agrícolas cujo custo total elegível seja igual ou superior a 10.000€ e 

inferior ou igual a 200.000€, no território de intervenção do GAL Terras do Baixo Guadiana. 

[Saber mais] 
 

10.2.1.6 – Renovação de aldeias 

Deadline: 31/01/2017 | Aviso: N.º 001/GAL/10216/2016 

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos em recuperação e beneficiação do 

património local, paisagístico e ambiental de interesse coletivo cujo custo total elegível seja igual 

ou superior a 5.000€ e inferior ou igual a 200.000€, no território de intervenção do GAL Terras do 

Baixo Guadiana. [Saber mais] 

 
 

Candidaturas abertas no âmbito do GAL TERRAS DO BAIXO GUADIANA 

 

 

 

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração 

Deadline: 15/02/2017 | Aviso: N.º 001/INLOCO/10213/2016 

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos em atividades económicas não 

agrícolas nas explorações agrícolas cujo custo total elegível seja igual ou superior a 10.000€ e 

inferior ou igual a 200.000€, no território de intervenção do GAL Interior do Algarve Central. 

[Saber mais] 
 

10.2.1.6 – Renovação de aldeias 

Deadline: 15/02/2017 | Aviso: N.º 001/INLOCO/10216/2016 

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos em recuperação e beneficiação do 

património local, paisagístico e ambiental de interesse coletivo cujo custo total elegível seja igual 

ou superior a 5.000€ e inferior ou igual a 200.000€, no território de intervenção do GAL Interior do 

Algarve Central. [Saber mais] 

Candidaturas abertas no âmbito do GAL INTERIOR DO ALGARVE CENTRAL (IN LOCO) 

Aviso: N.º01/Operação 20.2.4/2016 

Aviso: N.º01/Operação 20.2.2/2016 

Aviso: N.º02/Operação 2.1.1/2016 

Aviso: N.º01/Operação 5.1.1/2016 

Aviso: N.º07/Ação 3.2/2016 

Aviso: N.º04/Ação 3.3/2016 

https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/806137
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/806137
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/806137
http://www.pdr-2020.pt/site/content/download/1374/13108/version/1/file/04_8.1.4_2016_Recupera%C3%A7%C3%A3oP%C3%B3sIncendio.pdf
http://atbaixoguadiana.pt/uploads/Anuncio10213.pdf
http://atbaixoguadiana.pt/uploads/Anuncio10213.pdf
http://atbaixoguadiana.pt/uploads/Anuncio10213.pdf
http://atbaixoguadiana.pt/uploads/Anuncio10216.pdf
http://atbaixoguadiana.pt/uploads/Anuncio10216.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 10213 Diversifica%C3%A7%C3%A3o ativ. expl. agr. IAC.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
http://www.in-loco.pt/upload_folder/files/AVISO 10216 Renova%C3%A7%C3%A3o aldeias IAC.pdf
http://www.in-loco.pt/upload_folder/files/AVISO 10216 Renova%C3%A7%C3%A3o aldeias IAC.pdf
http://www.pdr-2020.pt/site/content/download/1269/12723/version/1/file/Aviso1_20.2.4_2016.pdf
http://www.pdr-2020.pt/site/content/download/1264/12700/version/1/file/Aviso1_20.2.2_2016.pdf
http://www.pdr-2020.pt/site/content/download/1226/12429/version/2/file/02_2.1.1_2016.pdf
http://www.pdr-2020.pt/site/content/download/1225/12419/version/1/file/01_5.1.1_2016.pdf
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=d7e1c397-5b16-4f21-9fa2-0a46cbfcc9f5
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=22f19825-d1f8-407c-83a1-ec9028c5d9a2
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O programa “Green Key” é um prémio 

internacional atribuído pela Foundation 

for Environmental Education (FEE), 

coordenado em Portugal pela 

Associação Bandeira Azul da Europa 

(ABAE). Tem como objetivo promover o 

Turismo Sustentável em Portugal 

através do reconhecimento de 

projetos que implementem boas 

práticas ambientais e sociais, que 

valorizem a gestão ambiental e que 

promovam a Educação Ambiental para a 

Sustentabilidade. 

Programa Green 

Key 2017 

 

 

Evento: Sessão Regional Green Key – Alentejo e Algarve 

Data: 19 de dezembro de 2016 | Local: Av. Engº Arantes e Oliveira, n.º 193, Évora 

Para apresentação do Programa Green Key 2017, a Associação Bandeira Azul da Europa 

promoverá sessões regionais em todo o país. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição. 

[Saber mais] 

 

Evento: Curso “Organização do Trabalho com Microsoft Outlook” 

Data: 19 de dezembro de 2016, 09 e 16 de janeiro de 2017 | Local: Edifício NERA (Loulé) 

Esta ação formativa destina-se aos utilizadores do Microsoft Office que pretendem dominar as 

funcionalidades disponíveis no Microsoft Outlook. [Saber mais] 

 

Evento: Curso “Primeiros Socorros” 

Data: 20, 23 de dezembro de 2016, 03 e 05 de janeiro de 2017 | Local: Edifício NERA (Loulé) 

No final da ação os participantes deverão ser capazes de, perante uma situação de emergência, 

saber planear, avaliar e executar os primeiros socorros. [Saber mais] 

 

Evento: Curso “Atendimento de Excelência” 

Data: 21 de dezembro de 2016, 04, 11 e 18 de janeiro de 2017 | Local: Edifício NERA (Loulé) 

Esta ação formativa destina-se a pessoas que exerçam, ou que esperem vir a exercer atividades 

profissionais que careçam de competências exigentes ao nível da venda e persuasão, tendo 

como objetivos: reconhecer a importância da função atendimento e do profissional que a exerce 

para a melhoria da qualidade dos serviços e da imagem das organizações; desenvolver 

competências técnico-comportamentais que permitam ao profissional, ultrapassar barreiras, 

prevenir e dar resposta a situações de objeção ou de reclamação; fomentar o espírito de 

autoanálise contínuo das práticas profissionais com vista ao aperfeiçoamento progressivo do 

desempenho. [Saber mais] 

[Saber mais] 

Urban Innovative Actions: 

2ª Call 

O 2º convite à apresentação de 

propostas à Iniciativa Urban Innovative 

Actions estará aberto até março de 2017 

e será dedicado a três temas: Mobilidade 

Urbana, Economia Circular e Integração 

de Migrantes e Refugiados. 

[Saber mais] 

Eventos 

Qual o Sistema de Incentivos que mais se adequa ao seu projeto? 

O IAPMEI, IP, disponibiliza no seu website um questionário que permite aos empresários e 

empreendedores perceber qual a tipologia do Sistema de Incentivos que mais se adequa ao 

projeto que pretende realizar. [Saber mais] 

http://greenkey.abae.pt/eventos/sessoes-regionais-2017/alentejo-e-algarve/
http://greenkey.abae.pt/eventos/sessoes-regionais-2017/alentejo-e-algarve/
http://greenkey.abae.pt/eventos/sessoes-regionais-2017/alentejo-e-algarve/
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2550-2016-12-09-13-29-19
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2550-2016-12-09-13-29-19
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2550-2016-12-09-13-29-19
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2605-primeiros-socorros-2605
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2605-primeiros-socorros-2605
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2605-primeiros-socorros-2605
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2636-2016-12-09-13-36-34
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2636-2016-12-09-13-36-34
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2636-2016-12-09-13-36-34
http://greenkey.abae.pt/sobre/?doing_wp_cron=1481112599.3941888809204101562500#criterios
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/10/25-10-2016-urban-innovative-actions-2nd-call-for-proposals-and-call-for-experts
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-Financiamento/Portugal-2020/Qual-o-meu-sistema-de-incentivos.aspx
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-Financiamento/Portugal-2020/Qual-o-meu-sistema-de-incentivos.aspx
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-Financiamento/Portugal-2020/Qual-o-meu-sistema-de-incentivos.aspx
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Programa Empreende 

Já 

O Programa “Empreende Já - Rede de 

Perceção e Gestão de Negócios”, 

promovido pelo Instituto Português do 

Desporto e Juventude, IP, destina-se 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.  

Este programa tem principal foco nos 

jovens NEET (aqueles que não 

trabalham, não estudam e não se 

encontram em formação). Os jovens 

que se queriam candidatar devem ter 

idade compreendida entre os 18 e os 

29 anos, residir em Portugal 

Continental, ter completado a 

escolaridade obrigatória e estar 

inscritos nos serviços de emprego, 

entre outros. O Regulamento n.º 

1022/2016 agora publicado 

consubstancia-se no AVISO N.º 

POISE-20-2015-28 ‘Empreende Já — 

Rede de Perceção e Gestão de 

Negócios’, e define as regras e os 

procedimentos do Programa. 

Primeira Convocatória de Projetos para Turismo Criativo - CREATOUR 
 

Encontra-se aberto o período de apresentação de candidaturas para o desenvolvimento de 

experiências de Turismo Criativo no âmbito do projeto CREATOUR, promovido pela UAlg – 

Universidade do Algarve. 

O projeto CREATOUR - “Desenvolver Destinos de Turismo Criativo em  Cidades  de  Pequena 

Dimensão e Áreas Rurais” procura propostas de todos os tipos de organizações, entidades e 

profissionais  em Portugal (Norte, Centro, Alentejo e Algarve) que tencionem  desenvolver  e  

implementar  iniciativas  ou  projetos  de  turismo  criativo  em cidades  de  pequena  

dimensão  e  áreas  rurais  em  Portugal, e  que  pretendam colaborar  com  investigadores  

da  área. 

As experiências de turismo criativo dizem respeito a oportunidades de co-criação e 

desenvolvimento pessoal nos destinos turísticos, e costumam estar associadas à identidade e 

cultura do destino visitado. Este projeto procura promover o desenvolvimento deste tipo de 

propostas de qualificação do turismo fora dos grandes centros urbanos e assim contribuir para o 

florescimento de novas ofertas em turismo, em zonas sobretudo rurais, que vão ao encontro de 

tendências identificadas na investigação científica aplicada e nas tendências de evolução das 

necessidades e motivações individuais. 

Estas iniciativas poderão trazer em simultâneo um valor para o tecido empresarial regional e 

para a revitalização de atividades relacionadas com a identidade local e regional. A data limite 

para a submissão de candidaturas refere-se a 15 de janeiro de 2017. 

[Saber mais] 
[Saber mais] 

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/NOTICIAS2020/CREATOUR - 1st Call for Organizations 26.11.2016_PT.pdf
https://juventude.gov.pt/Emprego/Empreende-Ja/Paginas/Empreende-Ja.aspx

