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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. 

No âmbito do trabalho desenvolvido nos 

últimos meses destaca-se a reunião da 

Rede Invest Algarve que decorreu no 

dia 15 de setembro no Edifício da 

Biblioteca Central da Universidade do 

Algarve. Para além da apresentação de 

projetos com interesse para a Rede, o 

evento contou ainda com duas ações 

de capacitação técnica realizadas no 

âmbito dos projetos CRIA START+: 

Regime Jurídico de Acesso a 

Atividades de Serviços, Comércio e 

Restauração e INOVA ALGARVE 2020: 

BIALG - Barómetro para a Inovação do 

Algarve.  

Nesta edição do boletim apresentam-se  

diversas oportunidades e informações 

úteis para quem pretenda investir no 

Algarve e para todas as entidades da 

Rede. 

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

Sistema de Incentivos: Projetos de formação em processos de inovação 

Data de encerramento: 29/12/2017 | Aviso: N.º 18/SI/2017 

Este concurso visa apoiar os projetos de formação, na modalidade de candidatura individual, 

associados a projetos de investimentos, enquadrados nas seguintes tipologias: “Inovação 

Empresarial e Empreendedorismo” e “Qualificação e Internacionalização das PME”. Os 

beneficiários dos apoios previstos são empresas (PME e Não PME) com projetos aprovados nas 

referidas tipologias. [Saber mais] 
 

Sistema de Incentivos: Inovação Produtiva – Regime Contratual 

Data de encerramento: 31/12/2017 | Aviso: N.º 06/SI/2017 

Este concurso visa aumentar o investimento empresarial em atividades inovadoras (produto ou 

processo), promovendo o incremento da produção transacionável e internacionalizável e a 

alteração do perfil produtivo do tecido económico. Os beneficiários são empresas de qualquer 

natureza e sob qualquer forma jurídica. [Saber mais] 
 

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

Data de encerramento: 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, através da realização 

de atividades de investigação industrial e desenvolvimento experimental. Os beneficiários são 

empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica que respeitem o disposto na 

definição da alínea ff) do artigo 2.º do RECI, ou seja, toda e qualquer entidade que, 

independentemente da sua forma jurídica, exerce uma atividade económica através da oferta em 

concorrência de bens ou serviços no mercado. [Saber mais] 

http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_18-SI-2017
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_18-SI-2017
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_18-SI-2017
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_06-SI-2017
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_06-SI-2017
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_06-SI-2017
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_25-SI-2016
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_25-SI-2016
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_25-SI-2016


Boletim informativo 13 

Setembro/Outubro 2017 

2 2 

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

Data de encerramento: 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  “Internacionalização de I&D - Projetos Individuais” 

Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: N.º 11/SI/2015 

Este concurso destina-se a apoiar projetos na modalidade de “Projetos individuais” tendo como 

objetivo aumentar a capacidade concorrencial das empresas e das restantes entidades do 

Sistema de I&I. As entidades beneficiárias 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 Incentivos “Proteção de Direitos da Propriedade Industrial” 

Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: N.º 17/SI/2015 

Este concurso apoia 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] 

Plano de Ação de Desenvolvimento de Recursos Endógenos - Operações 

Data de encerramento: 31/03/2018 | Aviso: N.º ALG-28-2016-16 

Este aviso de concurso visa o apoio ao crescimento propício do emprego, através da valorização 

dos recursos endógenos em espaços de baixa densidade. 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  e Anexo IV – 

Adenda do Aviso. São beneficiários elegíveis a Administração Local bem como outras entidades 

públicas e privadas sem fins lucrativos. [Saber mais] 
 

Programa “Empreende Já” 

Data de encerramento: 30-11-2017 

Encontra-se aberta a segunda edição de 

candidaturas ao Programa “Empreende Já” 

que apoia a empregabilidade de jovens 

NEET (Neither in Emplyment nor in 

Education or Training), que se define como 

aqueles que não trabalham, não estudam e 

não se encontram em formação.  

O Programa “Empreende Já”, promovido 

pelo Instituto Português do Desporto e 

Juventude (IPDJ, IP), tem como objetivos: 

• Promover uma cultura empreendedora 

centrada na criatividade através do 

apoio ao desenvolvimento de projetos 

que visam a constituição de empresas 

ou de entidades da economia social; 

• Apoiar a constituição de empresas ou de 

entidades de economia social e a 

criação de postos de trabalho. 

O “Empreende Já” é uma medida integrada 

no Plano Nacional de Implementação de 

uma Garantia para a Juventude, 

cofinanciado, no valor de 4.600.000,00 

euros, pelo Programa Operacional Inclusão 

Social e Emprego (PO ISE), no âmbito do 

eixo prioritário 2 – Iniciativa Emprego Jovem. 

 
 [Saber mais] 

Candidaturas abertas no âmbito da Inclusão Social e Emprego 

Programa Europa Criativa – Projetos de Cooperação Europeia 2017 

Estão abertos os seguintes convites à apresentação de propostas à linha de financiamento a 

Projetos de Cooperação Europeia que abarca todas as expressões culturais e artísticas: 

• EACEA 32/2017: Projetos de Cooperação Europeia 2018, de pequena e larga escala (com 

uma dotação máxima de 40.000.000€) 

• EACEA 35/2017: Projetos de Cooperação relacionados com o Ano Europeu do 

Património 2018 (com uma dotação máxima de 5.000.000€) 

São beneficiários elegíveis as entidades (pessoas coletivas) do setor cultural e criativo, com 2 

anos de existência legal que visem a prossecução de projetos sem fins lucrativos. [Saber mais] 
 

http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_26-SI-2016
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_26-SI-2016
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_26-SI-2016
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC-11-SI-2015-Internacionalizacao-ID-Individuais
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC-11-SI-2015-Internacionalizacao-ID-Individuais
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC-11-SI-2015-Internacionalizacao-ID-Individuais
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC-17-SI-2015
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC-17-SI-2015
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC-17-SI-2015
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=fb4e0d49-aa99-4b77-922a-06a472d171da
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=fb4e0d49-aa99-4b77-922a-06a472d171da
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=fb4e0d49-aa99-4b77-922a-06a472d171da
https://eja.juventude.gov.pt/#/
http://www.europacriativa.eu/_projectos_de_cooperacao_europeia
http://www.europacriativa.eu/_projectos_de_cooperacao_europeia
http://www.europacriativa.eu/_projectos_de_cooperacao_europeia
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Encontra-se a decorrer a 3ª fase do concurso do SI2E - Sistema de Incentivos ao 

Empreendedorismo e ao Emprego até dia 14 de dezembro de 2017. O SI2E foi lançado com o 

objetivo de promover o empreendedorismo e a criação de emprego, tendo como destinatários as 

micro e pequenas empresas (com exceção do aviso M7-2017-18  em que apenas são elegíveis 

micro empresas). Os incentivos a conceder revestem a natureza de subvenção não 

reembolsável, com um investimento elegível até 100 mil euros, podendo as operações ser 

financiadas por via de duas componentes (FSE e FEDER). [Saber mais] 

 

 

 

SI2E – Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego 

 

Intervenções de apoio ao empreendedorismo e criação de emprego alinhadas com a 

estratégia de desenvolvimento regional e de coesão territorial da iniciativa da Autoridade 

de Gestão  

Data de encerramento: 14/12/2017 (fase 3) 

 

 

 

 

 

 
 

Intervenções de apoio ao empreendedorismo e criação de emprego alinhadas com as 

estratégias de desenvolvimento local de base comunitária (DLBC) dinamizadas pelos GAL 

Data de encerramento: 14/12/2017 

Aviso 

Dotação orçamental 
Mais 

informação 
FSE 

(PI 8.3) 

FEDER 

(PI 8.8) 

AG CRESC 

ALGARVE 2020 
AVISO ALG-M7-2017-18 500.000,00€  1.000.000,00€  Saber mais 

Aviso 

Dotação orçamental 
Mais 

informação 
FSE 

(PI 9.6) 

FEDER 

(PI 9.10) 

DLBC Interior do 

Algarve Central 
AVISO ALG-M8-2017-17 623.333,33€  348.333,33€   Saber mais 

DLBC Adere 2020 AVISO ALG-M8-2017-14 320.000,00€ 260.000,00€ Saber mais 

DLBC Baixo 

Guadiana 2020 
AVISO ALG-M8-2017-09 409.500,00€ 343.000,00€ Saber mais 

DLBC Tavira 2020 AVISO ALG-M8-2017-13 80.000,00€ 175.000,00€ Saber mais 

DLBC Silves 2020 AVISO ALG-M8-2017-15 385.000,00€ 245.000,00€ Saber mais 

DLBC Lagos 2020 AVISO ALG-M8-2017-16 398.000,00€ 250.000,00€ Saber mais 

DLBC Faro 2020 AVISO ALG-M8-2017-11 100.000,00€ 150.000,00€ Saber mais 

DLBC Pesca do 

Sotavento 
AVISO ALG-M8-2017-10 180.000,00€ 180.000,00€ Saber mais 

DLBC Pesca do 

Barlavento do 

Algarve 

AVISO ALG-M8-2017-12 150.000,00€ 150.000,00€ Saber mais 

OBP – One Business 

Place 

O OBP – One Business Place é um 

projeto europeu de defesa da economia 

local, cofinanciado pelo Programa 

Horizonte 2020 (Programa de 

Investigação e Inovação da União 

Europeia). 

O OBP corresponde ao primeiro diretório 

europeu criado para as pequenas 

empresas e pretende dar visibilidade ao 

comércio e serviços locais.  

Através desta plataforma é permitido aos 

consumidores, através de ferramentas 

tecnológicas como motores de busca 

online, descobrirem micro e pequenas 

empresas que não têm capacidade de se 

promoverem individualmente. 

 

[Saber mais] 

https://dre.pt/application/conteudo/106579662
https://dre.pt/application/conteudo/106579662
https://dre.pt/application/conteudo/106579662
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=dbd5f5a9-8266-4ef4-b0f0-b9b35d728c1f
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=dbd5f5a9-8266-4ef4-b0f0-b9b35d728c1f
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=dbd5f5a9-8266-4ef4-b0f0-b9b35d728c1f
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=dbd5f5a9-8266-4ef4-b0f0-b9b35d728c1f
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=dbd5f5a9-8266-4ef4-b0f0-b9b35d728c1f
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=dbd5f5a9-8266-4ef4-b0f0-b9b35d728c1f
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=dbd5f5a9-8266-4ef4-b0f0-b9b35d728c1f
https://algarve2020.pt/info/aviso/m7-2017-18
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=6332a8b0-c500-4e0b-aefe-cc33eebc60aa
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=6332a8b0-c500-4e0b-aefe-cc33eebc60aa
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=6332a8b0-c500-4e0b-aefe-cc33eebc60aa
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=6332a8b0-c500-4e0b-aefe-cc33eebc60aa
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=6332a8b0-c500-4e0b-aefe-cc33eebc60aa
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=6332a8b0-c500-4e0b-aefe-cc33eebc60aa
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=6332a8b0-c500-4e0b-aefe-cc33eebc60aa
https://algarve2020.pt/info/aviso/m8-2017-17
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=284a2c80-3a80-4cb2-8895-d346ebd2e298
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=284a2c80-3a80-4cb2-8895-d346ebd2e298
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=284a2c80-3a80-4cb2-8895-d346ebd2e298
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=284a2c80-3a80-4cb2-8895-d346ebd2e298
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=284a2c80-3a80-4cb2-8895-d346ebd2e298
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=284a2c80-3a80-4cb2-8895-d346ebd2e298
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=284a2c80-3a80-4cb2-8895-d346ebd2e298
https://algarve2020.pt/info/aviso/m8-2017-14
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=604898de-78fa-4d2a-be42-920ec4462669
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=604898de-78fa-4d2a-be42-920ec4462669
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=604898de-78fa-4d2a-be42-920ec4462669
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=604898de-78fa-4d2a-be42-920ec4462669
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=604898de-78fa-4d2a-be42-920ec4462669
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=604898de-78fa-4d2a-be42-920ec4462669
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=604898de-78fa-4d2a-be42-920ec4462669
https://algarve2020.pt/info/aviso/m8-2017-09
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=a66f674b-17c3-4a85-aaf6-8654e271c4ca
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=a66f674b-17c3-4a85-aaf6-8654e271c4ca
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=a66f674b-17c3-4a85-aaf6-8654e271c4ca
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=a66f674b-17c3-4a85-aaf6-8654e271c4ca
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=a66f674b-17c3-4a85-aaf6-8654e271c4ca
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=a66f674b-17c3-4a85-aaf6-8654e271c4ca
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=a66f674b-17c3-4a85-aaf6-8654e271c4ca
https://algarve2020.pt/info/aviso/m8-2017-13
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=bb46574d-6a47-445f-91d2-5dee55707077
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=bb46574d-6a47-445f-91d2-5dee55707077
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=bb46574d-6a47-445f-91d2-5dee55707077
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=bb46574d-6a47-445f-91d2-5dee55707077
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=bb46574d-6a47-445f-91d2-5dee55707077
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=bb46574d-6a47-445f-91d2-5dee55707077
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=bb46574d-6a47-445f-91d2-5dee55707077
https://algarve2020.pt/info/aviso/m8-2017-15
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=f4ab078f-d3f3-40c1-8e51-2835e5e2835e
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=f4ab078f-d3f3-40c1-8e51-2835e5e2835e
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=f4ab078f-d3f3-40c1-8e51-2835e5e2835e
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=f4ab078f-d3f3-40c1-8e51-2835e5e2835e
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=f4ab078f-d3f3-40c1-8e51-2835e5e2835e
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=f4ab078f-d3f3-40c1-8e51-2835e5e2835e
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=f4ab078f-d3f3-40c1-8e51-2835e5e2835e
https://algarve2020.pt/info/aviso/m8-2017-16
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=2113f877-75c4-445c-bda5-a59be3493540
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=2113f877-75c4-445c-bda5-a59be3493540
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=2113f877-75c4-445c-bda5-a59be3493540
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=2113f877-75c4-445c-bda5-a59be3493540
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=2113f877-75c4-445c-bda5-a59be3493540
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=2113f877-75c4-445c-bda5-a59be3493540
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=2113f877-75c4-445c-bda5-a59be3493540
https://algarve2020.pt/info/aviso/m8-2017-11
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=a640fd69-3d54-44c0-afcf-1601dd549c40
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=a640fd69-3d54-44c0-afcf-1601dd549c40
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=a640fd69-3d54-44c0-afcf-1601dd549c40
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=a640fd69-3d54-44c0-afcf-1601dd549c40
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=a640fd69-3d54-44c0-afcf-1601dd549c40
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Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura nos Domínios da 

Inovação, Aconselhamento e dos Investimentos Produtivos 

Data de encerramento: 19/10/2017 | Aviso: N.º 15/2017 

No âmbito da inovação podem apresentar candidaturas os organismos científicos ou técnicos, 

públicos ou privados. No âmbito dos investimentos produtivos, as pessoas singulares ou coletivas 

de direito privado, com enquadramento nos CAE 03210, 03220 e 46381. [Saber mais] 
 

Apoio  à Promoção da Saúde e do Bem-estar Animal 

Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: Portaria n.º116/2016 

Os apoios previstos visam promover o bem-estar dos animais cultivados nos estabelecimentos 

aquícolas. São beneficiários as empresas aquícolas, organismos de direito público, grupos de 

defesa sanitária do setor aquícola reconhecidos pela DGAV e os moluscicultores. [Saber mais] 
 

Apoio  financeiro à constituição de um seguro das populações aquícolas (Seguro Aquícola) 

Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: Portaria n.º113/2016 

São beneficiários do Seguro Aquícola que abrange a cobertura das perdas económicas por 

mortalidade nas populações aquícolas, as pessoas singulares ou coletivas enquadradas nos CAE 

03210 e 03220 ou as associações cujos associados sejam produtores aquícolas. [Saber mais] 
 

Apoio à Suspensão Temporária da Colheita de Moluscos Cultivados por Motivos de Saúde 

Pública 

Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: Portaria n.º111/2016 

Os apoios previstos têm como finalidade compensar os aquicultores pela suspensão temporária 

da colheita de moluscos cultivados, por motivos de saúde pública. São beneficiários elegíveis os 

moluscicultores. [Saber mais] 
 

Apoio à Armazenagem dos Produtos da Pesca 

Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: Portaria n.º215/2016 

Os apoios previstos visam compensar, no período 2014-2018 as organizações de produtores e as 

associações de organizações de produtores pelos custos com a estabilização e armazenagem 

dos produtos da pesca, promovendo por essa via a estabilização dos mercados. [Saber mais] 
 

Apoio aos Investimentos a Bordo no Domínio da Eficiência Energética 

Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: Portaria n.º61/2016 

Podem apresentar candidaturas os proprietários de navios de pesca registados na frota, 

pescadores e organizações de pescadores reconhecidas pelo Estado. [Saber mais] 
 

Apoio ao Arranque de Atividade para Jovens Pescadores 

Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: Portaria n.º60/2016 

Os apoios previstos visam facilitar o estabelecimento inicial das atividades no sector da pesca por 

jovens pescadores, contribuindo para a aquisição da primeira embarcação de pesca. [Saber 

mais] 

[Saber mais] 

Apoio à Cessação Temporária das 

Atividades de Pesca de Lagostim 

Data de encerramento: 14/10/2017 

O presente Regulamento, estabelece, no 

quadro do FEAMP, um regime de apoio à 

cessação temporária das atividades de 

pesca dos armadores e pescadores de 

embarcações abrangidas pela interdição, 

em 2017, da pesca de lagostim. Os apoios a 

conceder revestem a forma de subvenção 

não reembolsável, sendo beneficiários dos 

apoios previstos os armadores e 

pescadores das embarcações que estejam 

licenciadas de acordo com as 

especificidades previstas na Portaria n.º272-

B/2017. 

 
 

Apoio no Domínio da Transformação dos 

Produtos da Pesca e da Aquicultura 

Data de encerramento: 19/10/2017 

Este aviso pretende reforçar a 

competitividade das empresas integradas no 

setor da transformação dos produtos da 

pesca e da aquicultura. São beneficiárias as 

PME cuja atividade se enquadre nos 

códigos de atividade económica previstos no 

Aviso.  

[Saber mais] 

Candidaturas abertas no 

âmbito do MAR 2020 

[Saber mais] 
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https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=9099bddc-ec5f-476a-8083-7db5acdd7ac0
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Operação 7.8.4. Conservação e Melhoramento de Recursos Genéticos Vegetais 

Data de encerramento: 20/10/2017 | Aviso: N.º 01/Operação 7.8.4/2017 

A tipologia de atividades a apoiar constam do Programa de Conservação e/ou melhoramento 

Genético Vegetal aprovado pela DGAV. São beneficiárias as entidades públicas, incluindo 

parcerias com entidades privadas. [Saber mais] 
 

Operação 3.2.2 - Pequenos Investimentos na Exploração Agrícola (5º Anúncio) 

Data de encerramento: 17/11/2017 | Aviso: N.º 05/Operação 3.2.2/2017 

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

comprovadamente, se verifique que não existem disponibilidades hídricas para o abeberamento 

do efetivo pecuário e cujo custo total elegível seja superior ou igual a 1.000€ e inferior ou igual a 

40.000€. As despesas elegíveis respeitam a investimentos específicos em captação, distribuição 

e armazenamento de água. São beneficiários elegíveis as pessoas individuais e coletivas que 

exerçam atividade agrícola especificamente, no caso da Região do Algarve, nos concelhos de 

Alcoutim e Castro Marim. [Saber mais] 
 

Operação 5.1.1 - Criação de Agrupamentos e Organizações de Produtores (2º Anúncio) 

Data de encerramento: 30/11/2017 | Aviso: N.º 02/Operação 5.1.1/2017 

O presente aviso visa fomentar a concentração da oferta ao nível da produção no setor agrícola 

nacional. São beneficiários elegíveis os Agrupamentos de Produtores ou Organizações de 

Produtores que respeitem a definição de PME e estejam reconhecidos. [Saber mais] 

Candidaturas abertas no âmbito do PDR 2020 

[Saber mais] 

Projeto INTREPIDA 

O projeto INTREPIDA (Internacionalização 

de empresárias de Espanha e Portugal 

para a Inserção, Desenvolvimento e 

Parcerias), aprovado através do Programa 

POCTEP 2014-2020, tem como objetivo 

promover a competitividade empresarial 

das PME geridas por mulheres no território 

de fronteira da Andaluzia, Algarve e 

Alentejo, e promover a internacionalização 

através de novos modelos de 

desenvolvimento e cooperação 

empresarial. 

No dia 21 de setembro foi lançada a ficha 

modelo que todas as empresárias das 

regiões da Andaluzia, Algarve e Alentejo 

terão à sua disposição para fazer parte do 

guia online de empresárias INTREPIDA. 

Fazer parte deste guia será totalmente 

gratuito e, além do contributo para a 

internacionalização de mulheres 

empresárias em ambos os países, tentará 

propiciar a visibilidade da empresa e 

assim, fomentar a presença em possíveis 

novos mercados. 

[Saber mais] 

Enterprise Europe Network apoia a inovação nas PME 

No âmbito da Enterprise Europe Network representada a nível nacional pelo consórcio EEN-

PORTUGAL, liderado pelo IAPMEI, estão a ser desenvolvidos dois tipos de serviços 

especializados, financiados pelo programa Horizonte 2020, que visam o reforço da gestão da 

inovação de empresas inovadoras com elevado potencial de internacionalização: 

• Serviços KAM (Key Account Management) dirigidos apenas às empresas beneficiárias do 

SME Instrument/Horizonte 2020 com o objetivo melhorar a capacidade de inovação da 

empresa, ajudá-la a alinhar o projeto de inovação com a sua estratégia de desenvolvimento 

e potenciar o impacto comercial/económico dos resultados obtidos. 

• EIMC (Enhancing Innovation Management Capacity) destinados a PME que possuam um 

elevado potencial de inovação e internacionalização. Com este serviço pretende-se 

capacitar a empresa para uma gestão mais eficaz e eficiente dos seus processos de 

inovação. [Saber mais] 

http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-7-Agricultura-e-Recursos-Naturais/Acao-7.8-Recursos-Geneticos/Operacao-7.8.4-Recursos-Geneticos-Conservacao-e-Melhoramento-de-Recursos-Geneticos-Vegetais
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http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-2-Competitividade-e-Organizacao-da-Producao/Medida-3-Valorizacao-da-Producao-Agricola/Acao-3.2-Investimento-na-Exploracao-Agricola/Operacao-3.2.2-Pequenos-Investimentos-nas-Exploracoes-Agricolas
http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-2-Competitividade-e-Organizacao-da-Producao/Medida-3-Valorizacao-da-Producao-Agricola/Acao-3.2-Investimento-na-Exploracao-Agricola/Operacao-3.2.2-Pequenos-Investimentos-nas-Exploracoes-Agricolas
http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-2-Competitividade-e-Organizacao-da-Producao/Medida-3-Valorizacao-da-Producao-Agricola/Acao-3.2-Investimento-na-Exploracao-Agricola/Operacao-3.2.2-Pequenos-Investimentos-nas-Exploracoes-Agricolas
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-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-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
https://goo.gl/jyrdXD
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http://www.tresculturas.org/noticia/lanzamiento-la-guia-on-line-empresarias-intrepida-espana-portugal/
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https://www.iapmei.pt/NOTICIAS/Enterprise-Europe-Network-apoia-a-inovacao-nas-PME.aspx
https://www.iapmei.pt/NOTICIAS/Enterprise-Europe-Network-apoia-a-inovacao-nas-PME.aspx
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ALGARVE REVIT +  

No âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Qualificação, foi aprovada no mês de setembro a candidatura ao CRESC ALGARVE 2020 do 

NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve, da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve e da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve. O Projeto ALGARVE REVIT+ tem como objetivo revitalizar as áreas empresariais da região do Algarve, 

através do reforço da capacitação e da promoção das PME instaladas nessas áreas, num modelo de gestão e de marketing inovadores. A 

revitalização das áreas empresariais será enquadrada numa lógica coletiva, através da criação da Rede de Áreas Empresariais do Algarve, sendo 

mais um importante passo para a consolidação de um ecossistema regional de apoio ao desenvolvimento económico. 

Oportunidades e informações relevantes  

INTERNACIONALIZAR + ALGARVE 

O Projeto Internacionalizar + Algarve tem como objetivo potenciar o sucesso da internacionalização das PME dos territórios de baixa densidade do 

Algarve, especialmente nos setores do Turismo e Lazer, Mar e Agroalimentar, procurando reforçar a notoriedade internacional da marca Algarve.  

Está previsto um encontro com Consultores Internacionais nos dias 9 e 10 de outubro, para os setores Agroalimentar e Turismo, 

respetivamente nas instalações do NERA, e no dia 11 de outubro para o setor do Mar, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Vila do Bispo. 

A visita de Prospetores Internacionais, oriundos dos mercados alvo identificados (Alemanha, França, Holanda e Suécia) realizar-se-á a 7, 8 e 9 de 

novembro, para os setores do Turismo e Mar e a 21, 22 e 23 de novembro, para o setor Agroalimentar, tendo como objetivo dar-lhes a conhecer 

a oferta regional. As empresas localizadas nos territórios de baixa densidade do Algarve que pretendam beneficiar dos apoios previstos no âmbito 

deste projeto e que ainda não efetuaram a respetiva inscrição poderão fazê-lo através da seguinte ligação: 

https://internacionalizarmaisalgarve.pt/inscricao/. Este projeto está a ser desenvolvido pelo NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve 

e pela Universidade do Algarve, beneficiando do financiamento do CRESC Algarve 2020 | Portugal 2020.  

INOVA ALGARVE 2020 | BIALG – BARÓMETRO PARA A INOVAÇÃO DAS PME DO ALGARVE  

No âmbito do Projeto INOVA ALGARVE 2020 que está a ser desenvolvido pelo NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve e pela AMAL – 

Comunidade Intermunicipal do Algarve, com o apoio do CRESC Algarve 2020 | Portugal 2020, as empresas da Região do Algarve que pretendam 

avaliar o seu potencial de inovação poderão fazê-lo, sem qualquer encargo, através da seguinte ligação: https://bialg.inova-algarve.pt/.  

Ao preencherem este questionário online, as empresas poderão: 

• Obter um relatório com a avaliação do desempenho ao nível da Inovação; 

• Aceder a informação periódica sobre o desempenho da inovação das PME do Algarve nos seus setores de atividade, possibilitando efetuar 

análises comparativas e, assim, reposicionar estrategicamente a atuação; 

• Fazer parte da Rede INOVA ALGARVE. 

https://internacionalizarmaisalgarve.pt/inscricao/
https://internacionalizarmaisalgarve.pt/inscricao/
https://internacionalizarmaisalgarve.pt/inscricao/
https://internacionalizarmaisalgarve.pt/inscricao/
https://internacionalizarmaisalgarve.pt/inscricao/
https://bialg.inova-algarve.pt/
https://bialg.inova-algarve.pt/
https://bialg.inova-algarve.pt/
https://bialg.inova-algarve.pt/
https://bialg.inova-algarve.pt/
https://bialg.inova-algarve.pt/
https://bialg.inova-algarve.pt/
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Reunião da Rede Invest Algarve e ações de capacitação técnica 

A AMAL, a Universidade do Algarve, o NERA e a ANJE Algarve, organizaram no passado dia 15 de 

setembro, no âmbito dos projetos CRIA START+ (Apoio à Criação de Novas Empresas Inovadoras), 

INOVA ALGARVE 2020 (Programa de Estímulo para o Desenvolvimento de Atividades de Inovação das 

PME do Algarve) e INTRA (Internacionalização de PME regionais) uma reunião da Rede Invest Algarve 

e duas ações de capacitação técnica.  

Os trabalhos, que tiveram lugar no Edifício da Biblioteca Central na Universidade do Algarve, iniciaram 

com a apresentação de projetos de interesse para a Rede pelos seus membros, entre os quais o 

Algarve REVIT+, que pretende a revitalização das áreas empresariais do Algarve, e o RAARA,  no 

contexto da Rede de Acolhimento para o Autocaravanismo na Região do Algarve. 

A segunda parte do dia foi dedicada às ações de capacitação realizadas no âmbito dos projetos CRIA 

START+ (Regime Jurídico de Acesso a Atividades de Serviços, Comércio e Restauração) e INOV 

ALGARVE 2020 – BIALG: Barómetro para a Inovação do Algarve.  

Startup Portimão 

A Startup Portimão, integrada no Centro de Negócios de Portimão, foi inaugurada no dia 10 de agosto de 2017. Trata-se 

de uma incubadora que se diferencia pelas suas infraestruturas e localização, em pleno autódromo internacional do 

Algarve, e por ser direcionada para as “cidades inteligentes”, nas áreas da energia, mobilidade, turismo, 

governança e qualidade de vida. [Saber mais] 

2018 Ano do Turismo União Europeia – China 

Face à crescente importância dos fluxos turísticos provenientes da China para a Europa, foi lançada uma importante iniciativa consagrando 2018 como o 

Ano Europeu do Turismo UE-China (http://ecty2018.org/). Neste contexto, a União Europeia está a financiar o projeto “World Bridge Tourism”, promovido 

por um consórcio constituído pela ETOA – European Tourism Association (www.etoa.org) e outras organizações, no qual decorrem diversas ações de 

networking e capacitação dos agentes turísticos europeus para os futuros contactos com o mercado chinês. 

Partnerships in European Tourism 

Foi lançado o website da iniciativa europeia «Partnerships in European Tourism» (www.eutravelpartnerships.org), que apoia a concretização de parcerias, 

no domínio do turismo, entre empresas europeias, americanas e chinesas. 

http://startupportimao.pt/
http://startupportimao.pt/
http://startupportimao.pt/
http://ecty2018.org/
http://ecty2018.org/
http://ecty2018.org/
http://ecty2018.org/
http://ecty2018.org/
http://ecty2018.org/
http://ecty2018.org/
http://www.etoa.org/
http://www.etoa.org/
http://www.etoa.org/
http://www.etoa.org/
http://www.etoa.org/
http://www.eutravelpartnerships.org/
http://www.eutravelpartnerships.org/
http://www.eutravelpartnerships.org/
http://www.eutravelpartnerships.org/
http://www.eutravelpartnerships.org/
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Eventos 
 

 

Evento: Dia Aberto ao Conhecimento (DAC) Comércio  

Data: 25 de outubro de 2017 | Local: Instalações IAPMEI (Faro) 

O Dia Aberto ao Conhecimento, a realizar dia 25 de outubro das 14:00 às 17:30, é uma iniciativa 

do IAPMEI, destinado a PME do setor do Comércio. O evento visa transferir informação e 

conhecimento relevante detido por Centros de Competência dirigido a PME, promovendo a 

interação entre ambas as partes. Neste caso, o DAC Comércio terá como objetivo dotar as PME 

do sector, com um conjunto de conhecimentos e competências para o desenvolvimento da sua 

atividade, detidos nomeadamente, pelo CECOA - Centro Formação para o Comércio e Afins, 

ACRAL – Associação de Comércio e Serviços da Região do Algarve e da CCP - Confederação 

do Comércio e Serviços de Portugal. 

 

Evento: Seminário “Gestão de Contratos de Energia Elétrica e de Gás Natural”  

Data: 9 de novembro de 2017 | Local: Instalações IAPMEI (Faro) 

O Seminário “Gestão de Contratos de Energia Elétrica e de Gás Natural” a realizar no dia 9 de 

novembro das 14:00 às 18:00 nas instalações do IAPMEI em Faro, destina-se a gestores e 

quadros de empresas, promovido pelo IAPMEI em colaboração com a ERSE – Entidade 

Reguladora dos Serviços energéticos. Este seminário tem como objetivo informar as PME sobre 

conceitos-chave da contratação de energia elétrica e de gás natural, enquadramento jurídico de 

proteção dos clientes na contratação, entre outros. 

 

Evento: Fórum Regional para a Internacionalização  

Data: 23 de novembro de 2017 | Local: Universidade do Algarve, Campus de Gambelas 

No dia 23 de novembro, pelas 15h00, realizar-se-á na Universidade do Algarve, Campus de 

Gambelas, o Fórum Regional para a Internacionalização. Neste evento de caráter internacional, 

serão abordadas por especialistas na área, temáticas importantes relacionadas com a 

internacionalização, divulgados os resultados do Projeto INOVA ALGARVE 2020, e ouvidos 

testemunhos de empresários casos de sucesso.  

 

Evento: Seminário 2ª Edição “Proteção de Dados nas Empresas - Novo Regulamento" 

Data: 29 de novembro de 2017| Local: Edifício NERA (Loulé) 

O Seminário, promovido pelo IAPMEI em colaboração com LCG – Consultoria, S.A. , em 

parceria com o NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve, destina-se a gestores e 

quadros de empresas. Com este seminário pretende-se sensibilizar para a importância de 

implementar as mudanças necessárias ao cumprimento do novo Regulamento Geral de 

Proteção de Dados (RGPD), destacando-se as novas obrigações das empresas e práticas a 

incorporar, bem como os direitos dos titulares. O novo RGPD será aplicável a partir de 25 de 

maio de 2018, implicando alterações a nível legal, tecnológico e processual.  

Evento: 29º Congresso Nacional de 

Hotelaria e Turismo 

Data: 15 a 17 de novembro de 2017 

Local: Convento de São Francisco 

(Coimbra) 

A Associação da Hotelaria de Portugal 

(AHP) irá realizar o seu 29.º Congresso 

Nacional da Hotelaria e Turismo sob o 

lema “Descobriram Portugal… E 

Agora?!”. De entre os vários objetivos 

do congresso pretende-se dar resposta 

à seguinte questão: “como manter a 

capacidade de atração de, e por, 

Portugal?”. 

 

 

Evento: Conferência “Share Algarve 

2018" 

Data: 2 e 3 de fevereiro de 2018 

Local: Hotel Crowne Plaza (Vilamoura) 

A Share Algarve é uma Conferência de 

Marketing Digital, a realizar no dia 2 e 3 

de fevereiro de 2018. Tem como 

objetivo facilitar a partilha de 

conhecimento entre profissionais e 

empresários, promovendo um debate 

sobre Inovação e a evolução e o futuro 

do Marketing. 

 

[Saber mais] 

[Saber mais] 

https://www.congressoahp.pt/
https://www.sharealgarve.com/#share-algarve
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Formação Modular Certificada (ANJE)  
ANJE – Associação 

Nacional de Jovens 

Empresários 

Enquanto entidade formadora 

certificada, a ANJE viu aprovado um 

projeto na zona do Algarve constituído 

por um conjunto de 50 ações formativas 

(UFCD’s), cada uma delas com 25 

horas de formação, integrando uma 

resposta direcionada para o 

desenvolvimento de competências 

pessoais e profissionais estratégicas do 

público empresarial.  

 Desenvolvido em horário pós-laboral e 

de forma adaptada à disponibilidade dos 

ativos, este projeto centra a sua oferta 

em domínios estratégicos para a região 

do Algarve, nomeadamente: 

• Línguas estrangeiras; 

• Atividade comercial; 

• Marketing; 

• Publicidade; 

• Competências financeiras 

(contabilidade e fiscalidade); 

• Gestão e administração; 

• Informática; 

• Turismo; 

• Lazer. 

Formação Data Início Local 
Mais 

informação 

Língua espanhola – informação e 

orientação 
18 de outubro ANJE (Faro) Saber mais 

Comunicação interpessoal e 

assertividade 

14 de 

novembro 
ANJE (Faro) Saber mais 

Língua inglesa - informação e 

orientação 
4 de dezembro ANJE (Faro) Saber mais 

Constitui-se como objetivo central desta tipologia formativa oferecer uma resposta às 

necessidades de formação e qualificação dos ativos empregados (nomeadamente trabalhadores 

de micro e pequenas empresas), incluindo os que se encontram em risco de desemprego, 

através do aumento da sua adaptabilidade por via do desenvolvimento das competências 

requeridas pelo mercado de trabalho.  

As formações modulares certificadas destinam-se a ativos quadros, trabalhadores de micro e 

pequenas empresas e, em particular, a quadros em risco de desemprego, com habilitação 

mínima do 3º ciclo (9º ano de escolaridade). 

A Lista de Cursos agendados poderá ser solicitada à ANJE, ou consultada aqui. 

Formação Data Início Local 
Mais 

informação 

Excelência no Atendimento ao 

Cliente 
11 de outubro ANJE (Faro) Saber mais 

Insolvência de Pessoas Coletivas 

e Singulares 
17 de outubro ANJE (Faro) Saber mais 

Excel na Gestão da Empresa - 2ª 

edição 
8 de novembro ANJE (Faro) Saber mais 

Facebook para empresas – 6ª 

edição 

21 de 

novembro 
ANJE (Faro) Saber mais 

Gestão financeira para "não 

financeiros" - 4ª edição 

28 de 

novembro 
ANJE (Faro) Saber mais 

Gestão de Conflitos - Aprimorando 

as Relações de Trabalho 
5 de dezembro ANJE (Faro) Saber mais 

Outras Formações  

[Saber mais] 

http://www.anje.pt/portal/formacao-lingua-espanhola-informacao-e-orientacao-ufcd-6948-algarve
http://www.anje.pt/portal/formacao-comunicacao-interpessoal-e-assertividade-ufcd-5440-algarve
http://www.anje.pt/portal/formacao-lingua-inglesa-informacao-e-orientacao-ufcd-3462-algarve
http://www.anje.pt/portal/agenda/
http://www.anje.pt/portal/formacao-excelencia-no-atendimento-ao-cliente-algarve
http://www.anje.pt/portal/formacao-insolvencia-de-pessoas-coletivas-e-singulares-algarve
http://www.anje.pt/portal/formacao-excel-na-gestao-da-empresa-algarve-2-edicao
http://www.anje.pt/portal/formacao-facebook-para-empresas-6-edicao-algarve
http://www.anje.pt/portal/anje-gestao-financeira-para-nao-financeiros-algarve-4-edicao
http://www.anje.pt/portal/formacao-gestao-de-conflitos-aprimorando-as-relacoes-de-trabalho-algarve
http://www.anje.pt/portal/algarve
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Formação Modular Certificada (CEAL)  
CEAL – Confederação 

dos Empresários do 

Algarve 

Como Entidade Formadora, a CEAL 

está certificada pela DGERT- Direção 

Geral do Emprego e das Relações de 

Trabalho. 

A CEAL dispõe de um conjunto de 

UFCDs – Unidades de Formação de 

Curta Duração nas seguintes áreas: 

Informática; Audiovisuais e produção 

dos Media; Comércio; Indústrias 

Alimentares; Hotelaria; Secretariado e 

Trabalho Administrativo; Eletricidade e 

Energia; Serviço de Apoio a Crianças; 

Línguas Estrangeiras. 

A CEAL está credenciada pelo IEFP- 

Instituto do Emprego e Formação 

Profissional, para intervir nos 16 

concelhos do Algarve, no âmbito do 

Programa de Apoio ao 

Empreendedorismo. A CEAL tem assim 

mais um instrumento de apoio ao 

serviço da Região do Algarve, tendo 

como destinatários os desempregados 

inscritos no IEFP ou outros públicos 

com especiais dificuldades de inserção 

no mercado de trabalho que pretendam 

ajuda na criação do próprio emprego.  

Formação Data Início Local 
Mais 

informação 

Folha de Cálculo outubro Faro Saber mais 

Composição de Imagem Digital outubro Faro Saber mais 

Fotografia de exterior (fotografia de rua) outubro Faro Saber mais 

Gestão de Equipas outubro Algarve * Saber mais 

Língua Inglesa- Atendimento outubro Algarve * Saber mais 

Gestão do tempo e organização do Trabalho outubro Algarve * Saber mais 

Web marketing outubro Faro Saber mais 

Sistema HACCP outubro Algarve * Saber mais 

Língua Francesa  Prof. na Restauração outubro Algarve * - 

Legislação Fiscal outubro Faro Saber mais 

Cortesia, Etiqueta Protocolo no Atendimento outubro Algarve * Saber mais 

Segurança Elétrica outubro Algarve * Saber mais 

Primeiros Socorros outubro Algarve * Saber mais 

Legislação laboral outubro Algarve * Saber mais 

Folha de cálculo (F. Avançadas) novembro Faro - 

Linguagem HTML e Construção de Páginas 

de Internet 
novembro Faro Saber mais 

Fotografia de Arquitetura (interiores) novembro Faro Saber mais 

 Técnicas de Atendimento novembro Algarve * Saber mais 

Língua Francesa - Atendimento novembro Algarve * Saber mais 

Fidelização de Clientes novembro Algarve * Saber mais 

Comércio Eletrónico e e-business novembro Faro Saber mais 

Criação de sites Web novembro Faro Saber mais 

Gestão da Qualidade - Área alimentar novembro Algarve * Saber mais 

Higiene e Segurança no trabalho na 

Restauração 
novembro Algarve * Saber mais 

Língua Inglesa  Prof. Na Restauração novembro Algarve * - 

Gestão de Correio eletrónico novembro Faro Saber mais 

Instalações Elétricas à vista e embebidas novembro Faro Saber mais 

Acompanhamento de Crianças - Técnicas de 

animação 
novembro Faro Saber mais 

* A formação realiza-se em qualquer zona do Algarve, conforme o número de inscrições. 

Outras formações (CEAL) 

Formação Data Início Local 
Mais 

informação 

Curso de Aprendizagem de Técnico de 

Informática de Sistemas 
outubro Faro Saber mais 

Curso de Aplicação de Produtos 

Fitofarmacêuticos 
outubro Faro Saber mais 

[Saber mais] 

http://www.ceal.pt/#!/ceal/home/1011
http://www.ceal.pt/#!/ceal/home/9
http://www.ceal.pt/#!/ceal/home/1029
http://www.ceal.pt/#!/ceal/home/1036
http://www.ceal.pt/#!/ceal/home/1037
http://www.ceal.pt/#!/ceal/home/1042
http://www.ceal.pt/#!/ceal/home/1047
http://www.ceal.pt/#!/ceal/home/1049
http://www.ceal.pt/#!/ceal/home/3070
http://www.ceal.pt/#!/ceal/home/1054
http://www.ceal.pt/#!/ceal/home/1060
http://www.ceal.pt/#!/ceal/home/1063
http://www.ceal.pt/#!/ceal/home/1055
http://www.ceal.pt/#!/ceal/home/1019
http://www.ceal.pt/#!/ceal/home/1031
http://www.ceal.pt/#!/ceal/home/1035
http://www.ceal.pt/#!/ceal/home/1039
http://www.ceal.pt/#!/ceal/home/1041
http://www.ceal.pt/#!/ceal/home/1043
http://www.ceal.pt/#!/ceal/home/1046
http://www.ceal.pt/#!/ceal/home/1050
http://www.ceal.pt/#!/ceal/home/1052
http://www.ceal.pt/#!/ceal/home/1056
http://www.ceal.pt/#!/ceal/home/1059
http://www.ceal.pt/#!/ceal/home/1065
http://www.ceal.pt/#!/ceal/formation
http://www.ceal.pt/#!/ceal/home/2068
http://www.ceal.pt/#!/ceal/home
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Formação Profissional – Não Financiada (NERA) 
NERA  - Associação 

Empresarial da Região do 

Algarve 

O NERA - Associação Empresarial da 

Região do Algarve está certificado, 

como entidade formadora, pela DGERT 

- Direção Geral do Emprego e das 

Relações de Trabalho.  

A oferta formativa disponibilizada para o 

último trimestre de 2017, abrange as 

áreas:  

• Redes Sociais;  

• Marketing Digital;  

• Desenvolvimento Pessoal;  

• Línguas Estrangeiras;  

• Gestão e Administração;  

• Informática;  

• Segurança e Higiene no Trabalho; 

Contabilidade e Fiscalidade; 

• Legislação Laboral. 

Formação Data Início Local 
Mais 

informação 

Trabalho em Equipa e Gestão de 

Conflitos 
13 de outubro NERA (Loulé) Saber mais 

Como Criar um Website 17 de outubro NERA (Loulé) Saber mais 

Como Ter Sucesso no Linkedin 20 de outubro NERA (Loulé) Saber mais 

Gestão de Pessoal 24 de outubro NERA (Loulé) Saber mais 

Finanças para não Financeiros 2 de novembro NERA (Loulé) Saber mais 

Língua Inglesa aplicada aos 

Negócios 
2 de novembro NERA (Loulé) Saber mais 

Liderança e Motivação de Equipas 3 de novembro NERA (Loulé) Saber mais 

O Coaching e as suas 

Potencialidades 
6 de novembro NERA (Loulé) Saber mais 

Vinhos de Portugal (Nível 1) 6 de novembro NERA (Loulé) Saber mais 

Prevenção de Incêndios e 

Evacuação de Edifícios 
7 de novembro NERA (Loulé) Saber mais 

Técnicas de Vendas 9 de novembro NERA (Loulé) Saber mais 

ISO 9001:2015 - Formação Prática 14 de novembro NERA (Loulé) Saber mais 

Organização do Trabalho com 

Microsoft Outlook 
16 de novembro NERA (Loulé) Saber mais 

Marketing nas Redes Sociais 21 de novembro NERA (Loulé) Saber mais 

Excel Avançado 22 de novembro NERA (Loulé) Saber mais 

Primeiros Socorros 4 de dezembro NERA (Loulé) Saber mais 

Legislação Laboral 4 de dezembro NERA (Loulé) Saber mais 

Atendimento de Excelência 4 de dezembro NERA (Loulé) Saber mais 

Facebook Marketing Especializado 5 de dezembro NERA (Loulé) Saber mais 

Negociação Comercial: Técnicas, 

Estratégias e Táticas 
7 de dezembro NERA (Loulé) Saber mais 

Gestão de Tesouraria, Créditos e 

Cobranças 
7 de dezembro NERA (Loulé) Saber mais [Saber mais] 

Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve – AIHSA 

No âmbito do projeto “Desenvolvimento Tecnológico no Setor da Hotelaria  no Algarve”, dinamizado pela AIHSA, serão desenvolvidas 9 Ações de 

Disseminação com o objetivo de capacitar o setor para áreas relacionadas com a Inovação. As sessões, a iniciar em outubro (em datas a definir), 

serão realizadas no barlavento e sotavento, respetivamente. 

Adicionalmente, no âmbito do projeto “Faro – Excelência na Restauração”, dinamizado pela AIHSA, estão já a ser realizadas visitas (auditorias) aos 

estabelecimentos de restauração do concelho de Faro que estejam interessados em participar no projeto. 

 [Saber mais] 

http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2704-2017-09-12-12-52-55
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2764-como-criar-um-website
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2747-como-ter-sucesso-no-linkedin
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2620-2017-04-03-10-32-24
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2444-2017-09-19-18-56-03
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2630-2017-09-13-09-18-20
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2552-2017-09-13-09-30-43
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2678-o-coaching-e-as-suas-potencialidades
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2587-2017-09-13-12-03-48
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2765-2017-09-13-12-29-17
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2631-2017-09-13-12-35-01
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2641-2017-09-19-09-28-45
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2550-2017-09-13-12-38-36
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2568-marketing-nas-redes-sociais-
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2766-2017-09-13-12-46-31
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2767-primeiros-socorros-2767
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2768-2017-09-21-08-59-16
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2636-2017-09-21-08-54-01
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2769-facebook-marketing-especializado2769
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2770-2017-09-21-09-10-10
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2679-2017-09-21-09-07-37
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada
http://www.aihsa.pt/
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Estratégia para o Turismo 

2027 

Linha de apoio para promover a sustentabilidade no Turismo 

O Governo anunciou no dia 27 de setembro a abertura de uma nova linha de financiamento de 

10 milhões de euros para apoiar projetos de sustentabilidade no turismo, que estará 

disponível a partir de outubro de 2017 até dezembro de 2018. Esta linha destina-se a empresas, 

entidades públicas e associações de comércio ou de moradores, e outras entidades de 

natureza semelhante, que tenham projetos de investimento para promover a sustentabilidade 

social e ambiental no turismo. 

De acordo com o comunicado da Secretaria de Estado do Turismo, os apoios financeiros ao 

abrigo desta linha vão ser de 80% do valor de despesas elegíveis dos projetos, com o limite 

máximo de 300 mil ou 100 mil euros por projeto, caso o promotor seja uma entidade pública ou 

uma empresa, respetivamente. Cinquenta por cento do financiamento pode ser convertido em não 

reembolsável no caso das empresas e, se se tratar de uma entidade pública ou associação, esse 

valor sobe para os 80%. 

Há cinco tipos de iniciativas e projetos de elegíveis para este financiamento: os que 

contribuam para promover a integração entre os residentes e os turistas; os que visem a 

dinamização económica dos espaços urbanos, através do apoio à valorização e requalificação 

das lojas com história; a promoção do consumo de produtos locais por parte dos visitantes; ações 

de educação/sensibilização ambiental e social no turismo; e os que fomentam a valorização dos 

territórios e das comunidades nas suas várias dimensões. [Saber mais] [Saber mais] 

O Conselho de Ministros aprovou no dia 

21 de setembro a Estratégia para o 

Turismo 2027, que estabelece “ações e 

objetivos” para o setor na próxima 

década para posicionar Portugal como 

“um dos destinos turísticos mais 

competitivos e sustentáveis do mundo”. 

A Estratégia para o Turismo 2027 visa:  

• proporcionar um quadro referencial 

estratégico a 10 anos para o 

turismo nacional; 

• assegurar a estabilidade e a 

assunção de compromissos quanto 

às opções estratégicas para o 

turismo nacional; 

• promover uma integração das 

políticas setoriais; 

• gerar uma contínua articulação 

entre os vários agentes; 

• agir com sentido estratégico no 

presente e no curto/médio prazo. 

 

Outras oportunidades 

http://www.portugal.gov.pt/media/32608832/20170927-setur-sustentabilidade.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/32608832/20170927-setur-sustentabilidade.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/32608832/20170927-setur-sustentabilidade.pdf
https://dre.pt/application/file/a/108219631

