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Sobre Nós 

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

Sistema de Incentivos “Qualificação das PME”  

Deadline: 13/05/2016 | Aviso: N.º 03/SI/2016 

Este concurso destina-se a apoiar os projetos individuais de qualificação das estratégias de PME 

que concorrem para o aumento da sua competitividade, flexibilidade e capacidade de resposta ao 

mercado global, nos seguintes domínios imateriais de competitividade: inovação organizacional e 

gestão; economia digital e tecnologias de informação e comunicação; criação de marcas e 

design; desenvolvimento e engenharia de produtos, serviços e processos; proteção de 

propriedade industrial, qualidade; transferência de conhecimento; distribuição e logística; eco-

inovação; formação profissional.  Os beneficiários deste concurso são as PME de qualquer 

natureza e sob qualquer forma jurídica. [Saber mais] 

 

Sistema de Incentivos “Internacionalização das PME” 

Deadline: 13/05/2016 | Aviso: N.º 04/SI/2016 

Este concurso destina-se a apoiar os projetos individuais de internacionalização de PME que 

visem: o conhecimento de mercados externos; a presença na web, através da economia digital; o 

desenvolvimento e promoção internacional de marcas; a prospeção e presença em mercados 

internacionais; o marketing internacional; a introdução de novo método de organização nas 

práticas comerciais/relações externas; as certificações específicas para os mercados externos. 

Podem candidatar-se as PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. [Saber mais] 
 

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. 

 

Este boletim informativo corresponde à 

segunda edição e apresenta diversas 

oportunidades, eventos relevantes 

futuros e informações úteis para os 

empreendedores e empresários da 

região. 
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O novo Fundo Azul 
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 de 

abertura. 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: 31/12/2020 | Aviso: N.º 02/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 (projetos em 

copromoção) 

Deadline: 31/12/2020 | Aviso: N.º 07/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. 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 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] 

O Fundo Azul, criado através do 

Decreto-Lei n.º16/2016, visa a criação 

ou reforço de mecanismos de 

financiamento de entidades, atividades 

ou projetos que cumpram os seguintes 

objetivos: 

- Desenvolvimento da Economia 

do Mar, através do apoio a start-

ups tecnológicas, às atividades 

económicas ligadas ao mar 

(formação, acesso das PME ao 

financiamento, à investigação e 

inovação), promoção das energias 

renováveis; 

- Investigação científica e 

tecnológica aplicadas às 

prioridades das políticas públicas 

para o mar; 

- Monitorização e proteção do 

meio marinho através da 

prevenção e combate à poluição, 

recuperação de ecossistemas, 

entre outros; 

- Segurança marítima, para 

salvaguardar a vida humana no 

mar. 

[Saber mais] 
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 Eventos 

 

Evento: Sessão de Sensibilização sobre “Revitalização e Transmissão de Empresas” 

Data: 20 de abril de 2016 | Local: Auditório do NERA (Loulé) 

Esta sessão tem como objetivo dar a conhecer os instrumentos de revitalização ao dispor das 

empresas e as soluções que promovem a antecipação dos processos de reestruturação 

empresarial. [Saber mais] 

 

Evento: Seminário “Resolução Alternativa e Extrajudicial de Litígios - Lei N.º 144/2015 de 

8 de setembro” 

Data: 21 de abril de 2016 | Local: Auditório do NERA (Loulé) 

O seminário incidirá sobre o novo regime de resolução de litígios do consumo – Lei N.º 

144/2015 de 8 de setembro que transpôs para o ordenamento jurídico português a Diretiva 

2013/11/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de maio (Diretiva RAL) e visa o 

esclarecimento do regime de harmonização, maxime quanto aos direitos e obrigações dos 

fornecedores e prestadores de bens e serviços, consumidores e entidade de resolução 

alternativa de litígios, responsabilidade, sancionamento, efeitos e consequências. [Saber mais] 

 

Evento: Seminário “Desafios Fiscais 2016 e Fundos Comunitários” 

Data: 26 de abril de 2016 | Local: Auditório do NERA (Loulé) 

O seminário é dedicado à temática fiscal, versando, em particular, as alterações constantes no 

Orçamento de Estado 2016, bem como informação acerca dos Fundos Comunitários no âmbito 

do Portugal 2020. [Saber mais] 

 

Evento: Bolsa do Empreendedorismo “Partilha de Valor – Criar redes de colaboração” 

Data: 09 de maio de 2016 | Local: Museu Nacional de História Natural e da Ciência (Lisboa) 

Este evento (de participação gratuita, mas com inscrição obrigatória a partir de 11 de abril) 

pretende proporcionar a empresários e empreendedores, independentemente do estado de 

desenvolvimento das suas ideias, projetos ou empresas, possíveis soluções e caminhos na 

direção do desenvolvimento para um nível seguinte. [Saber mais] 

Programa de 

Cooperação Espaço 

Atlântico 2014-2020 

O Interreg Atlantic Area - Programa de 

Cooperação Espaço Atlântico 2014-

2020, anunciou o lançamento da sua 

Primeira Convocatória de Projetos 

que deverá abrir até ao final de abril 

2016, sendo que a Convocatória será 

lançada em duas fases: 

- Submissão e seleção da 

Expressão de Interesse 

(Expression of Interest - EOI); 

- Submissão da candidatura de 

projeto completa e aprovação. 

A primeira convocatória de projetos 

terá as seguintes prioridades: 

- Estimular a inovação e a 

competitividade; 

- Promover a eficiência dos 

recursos; 

- Fortalecer a resiliência do território 

face aos riscos de origem natural, 

climática e humana; 

- Reforçar a biodiversidade e o 

património natural e cultural. 

[Saber mais] 
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Informação Útil 

Foi lançada a Estratégia Nacional 

para o Empreendedorismo -  Startup 

Portugal, uma das prioridades do 

Governo para fomentar a 

competitividade e atrair investimento 

nacional e estrangeiro. 

 

A Estratégia Nacional para o 

Empreendedorismo pretende:  

- criar e apoiar o ecossistema à 

escala nacional;  

- atrair investidores nacionais e 

estrangeiros;  

- cofinanciar startups na fase de 

ideia;  

- promover e acelerar startups 

portuguesas nos mercados 

externos;  

- implementar as medidas públicas 

de apoio ao empreendedorismo. 

 

 

Oportunidades de financiamento 

 

Linha de Apoio à Qualificação da Oferta 2016: empresas do turismo 

O Turismo de Portugal, em parceria com o sistema bancário, disponibiliza um instrumento 

financeiro com um orçamento global de 60 milhões de euros, até 31 de dezembro de 2017, 

para o financiamento a médio e longo prazo de projetos de investimento de empresas do 

turismo, que se traduzam na criação de empreendimentos turísticos inovadores, na 

requalificação de empreendimentos turísticos, assim como no desenvolvimento de 

projetos na área da animação turística e da restauração. 

Este instrumento será acessível a empresas turísticas de qualquer dimensão, 

independentemente da sua natureza ou forma jurídica, desde que cumpram as condições 

estipuladas. O montante máximo do financiamento concedido poderá chegar aos 75% do valor 

do investimento elegível, estando definido o valor de 2,5 milhões de euros como limite máximo 

de investimento do Turismo de Portugal em cada operação, com exceção das candidaturas 

desenvolvidas em cooperação, agregadoras de várias empresas, em que o limite será de 3,5 

milhões de euros. 

Esta linha de crédito privilegia os projetos que promovam a dinamização turística dos centros 

urbanos e a fruição do património cultural edificado, se traduzam em novos negócios turísticos 

(animação turística), sejam ambientalmente sustentáveis e contribuam para a permanência 

média do turista e para a redução da sazonalidade. [Saber mais] 
[Saber mais] 
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