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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. 

Este boletim corresponde à quarta 

edição e apresenta informações úteis 

para quem pretenda investir no 

Algarve. 

 

Reforçando o trabalho desenvolvido 

em prol da afirmação do Algarve 

enquanto região competitiva que 

aposta numa economia diversificada e 

inovadora, as entidades constituintes 

da rede têm reunido e partilhado 

experiências que permitam um 

processo de melhoria contínuo. Assim, 

dando seguimento ao trabalho em 

parceria, durante o mês de maio foram 

realizadas sessões de capacitação, 

essenciais para a promoção de lógicas 

de trabalho em rede a escalas de 

maior proximidade, contando com a 

participação de 22 entidades. 

 

Candidaturas abertas no domínio da Competitividade e Internacionalização (Portugal 2020) 
 
Sistema de Incentivos "Investigação e Desenvolvimento Tecnológico" - Núcleos de I&D em 

copromoção 

Deadline: 30/06/2016 | Aviso: N.º 09/SI/2016 

Este concurso destina-se a apoiar núcleos de I&D na modalidade projetos em copromoção, 

liderados por uma PME, tendo em vista a constituição e dinamização de estruturas I&D de forma 

colaborativa. Os beneficiários deste concurso são as PME de qualquer natureza e sob qualquer 

forma jurídica e entidades não empresariais do sistema de I&I. [Saber mais] 
 

Promoção das TIC na Administração e Serviços Públicos 

Deadline: 29/07/2016 | Aviso: N.º ALG-50-2016-14 

Este concurso destina-se a reforçar a disponibilidade de serviços em rede para uma melhoria do 

desempenho das funções de interação do Estado com os cidadãos e com os agentes 

económicos. São entidades beneficiárias deste concurso as entidades da Administração 

Desconcentrada do Estado e as entidades da Administração Local. [Saber mais] 
 

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT) | 

Programas Mobilizadores 

Deadline: 30/09/2016 | Aviso: N.º 10/SI/2016 

Este concurso destina-se a apoiar os programas mobilizadores de I&D que visam estimular e 

garantir a implementação de «Agendas de Investigação e Inovação». Os beneficiários são 

empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica e entidades não empresariais do 

Sistema de I&I. [Saber mais] 
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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: 31/12/2020 | 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 (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. 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] 

 

 

Operação 2.1.1 - Ações de Formação 

Deadline: 04/07/2016 | Aviso: N.º 01 / Operação 2.1.1 / 2016 

São beneficiários elegíveis para as ações de formação as entidades do setor público ou privado 

(ações de formação base e específica), reconhecidas como entidades formadoras. [Saber mais] 
 

Operação 4.0.1 - Investimentos em Produtos Florestais Identificados como Agrícolas no 

Anexo I do Tratado 

Deadline: 16/09/2016 | Aviso: N.º 01 / Operação 4.0.1 / 2016 

Podem candidatar-se a esta operação as PME e organizações de produtores florestais que 

tenham atividade na área da cortiça, pinha/pinhão e cogumelos selvagens. [Saber mais] 

 

Concursos abertos 

para linhas de 

financiamento 
A IFD - Instituição Financeira de 

Desenvolvimento, S.A. abriu dois 

novos concursos para selecionar 

intermediários financeiros de 

instrumentos suportados por 

Programas do Portugal 2020, com 

vista ao investimento em PME nas 

fases iniciais de ciclo de vida. 

• Concurso IFD-FC&QC-BA-01/16: 

decorre até 26 de junho e 

destina-se à seleção e 

cofinanciamento de Entidades 

Veículo de Business Angels, tendo 

como objetivo o reforço de capitais 

próprios das PME em fase de 

arranque e do empreendedorismo.  

• Concurso IFD-FC&QC-FCR-01/16: 

decorre até 9 de agosto e 

destina-se à seleção e 

financiamento de Fundos de 

Capital de Risco, os quais são 

geridos por sociedades gestoras 

de fundos, e tem como objetivo o 

investimento em projetos 

empresariais em fase de arranque 

ou de expansão. 
[Saber mais] 

Candidaturas abertas ao PDR 2020 
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 Sessões de capacitação da Rede Regional 
 

 

No âmbito do processo de implementação da Rede Regional de Parcerias de Apoio ao 

Desenvolvimento Económico e Social, tendo em vista o reforço da capacidade de intervenção 

coordenada dos agentes que operam nos domínios envolvidos e o necessário papel de 

facilitação e dinamização que lhe cabe, a AMAL promoveu, durante o mês de maio, quatro 

sessões de capacitação e diagnóstico de necessidades locais. 

Considerando a geografia regional optou-se pela constituição de quatro grupos com quatro 

concelhos o que permitiu também o reforço da cooperação e conhecimento entre colegas da 

Rede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessão de 

informação para os 

Parceiros da Rede 

Após a realização das quatro sessões 

de capacitação, essenciais para a 

promoção de lógicas de trabalho em 

rede a escalas de maior proximidade, 

foi identificado um conjunto de 

necessidades de formação por parte 

das entidades constituintes da Rede. 

 

Neste contexto, a AMAL irá promover 

no próximo dia 22 de junho de 2016 

uma sessão de informação para os 

Parceiros da Rede com a abordagem 

a diferentes temas nomeadamente no 

âmbito dos apoios disponíveis no atual 

quadro comunitário (2014-2020). 

 

Este  evento contará com a presença 

de diferentes entidades fundamentais 

para informar e esclarecer os 

parceiros da Rede Regional nas várias 

vertentes do desenvolvimento 

económico. 

GRUPO 1  

16.05.2016 (Lagos) 

 

Aljezur | Monchique | Lagos 

| Vila do Bispo 

GRUPO 2 

17.05.2016 (Silves) 

 

Silves | Portimão | Lagoa | 

Albufeira 

GRUPO 3 

24.05.2016 (São Brás de 

Alportel) 
 

Loulé | São Brás de Alportel 

| Faro | Olhão 

GRUPO 4 

25.05.2016 (Vila Real de 

Santo António) 

Alcoutim | Castro Marim | 

Vila Real de Santo António | 

Tavira 
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European Week of 

Regions and Cities 

2016 (Open Days) 

Entre os dias 10 e 13 de outubro de 

2016, será realizado um evento de 

quatro dias em Bruxelas, onde as 

cidades e regiões mostram a sua 

capacidade para gerar crescimento e 

emprego, implementar a política de 

coesão da União Europeia, e 

demonstrar a importância do nível 

local e regional para a boa governação 

europeia. 
 

Este evento pretende promover o 

intercâmbio de boas práticas no 

âmbito do desenvolvimento 

económico e inclusão social, da 

cooperação transfronteiriça, das 

parcerias público-privadas, da 

inovação regional e do 

desenvolvimento promovido pelas 

comunidades locais.  
 

As inscrições podem realizar-se a 

partir de 06 de julho de 2016. 

 

[Saber mais] 

 Eventos 
 
 

 

Evento: Curso “Gestão e motivação de equipas” 

Data: 13 a 15 de junho de 2016 | Local: Núcleo do Algarve da ANJE (Faro) 

Ação formativa que pretende desenvolver competências para a correta gestão das equipas, 

alinhando os objetivos da organização com a coordenação dos profissionais no terreno. [Saber 

mais] 

 

Evento: Curso “Balanced Score Card” 

Data: 14, 16, 21, 22 e 23 de junho de 2016 | Local: Núcleo do Algarve da ANJE (Faro) 

Ação formativa que pretende orientar os formandos na operacionalização de uma estratégia 

empresarial e na definição clara de objetivos, de forma a alcançar índices positivos de 

rentabilidade e sustentabilidade e gerar valor a médio e longo prazo para as organizações 

envolvidas. [Saber mais] 

 

Evento: Curso “Coaching para Empreendedores - 2ª edição” 

Data: 20 e 21 de junho de 2016 | Local: Núcleo do Algarve da ANJE (Faro) 

Ação formativa que pretende envolver os participantes em práticas coletivas e individuais que 

permitam trabalhar individualmente o desenvolvimento pessoal e a liderança. [Saber mais] 

 

Evento: Curso “Plano de Marketing para PME” 

Data: 20, 21 e 23 de junho de 2016 | Local: Núcleo do Algarve da ANJE (Faro) 

Ação formativa que pretende reforçar as competências no âmbito da planificação e definição de 

estratégias e ações de marketing. [Saber mais] 

 

Evento: Seminário “As principais obrigações legais das empresas” 

Data: 21 de junho de 2016 | Local: Núcleo do Algarve da ANJE (Faro) 

O seminário organizado em parceria com a Eduardo Serra Jorge & Maria José Garcia-

Sociedade de Advogados RL, destina-se a empresários, quadros profissionais, gestores e 

empreendedores. [Saber mais] 

 

Evento: Curso “Comunicação Administrativa em Francês” 

Data: 28, 29 e 30 de junho, 04 e 05 de julho de 2016 | Local: Núcleo do Algarve da ANJE (Faro) 

Ação formativa que pretende dotar os formandos dos recursos linguísticos orais e escritos 

necessários para comunicar em língua francesa. [Saber mais] 
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IAPMEI lança projeto Capacitar 2020 
 

A Direção de Incentivos do IAPMEI, em parceria com a Academia de PME, lança o projeto 

Capacitar2020, que tem como objetivo facilitar o acesso efetivo e competente, por parte das 

empresas, a informação prática sobre os instrumentos de apoio que lhes são 

disponibilizados, maximizando dessa forma a utilidade individual e coletiva dos mesmos. 

 

O projeto consiste no desenvolvimento de ações de formação/sensibilização dirigidas às 

empresas, para apoio e esclarecimento no desenvolvimento dos projetos do Portugal2020 e 

para transmissão de boas práticas e fatores críticos de sucesso na apresentação de 

candidaturas. 

 

As primeiras ações serão realizadas no início do mês de junho (6, 7 e 8 de junho, em Coimbra, 

Porto e Lisboa) e dirigem-se prioritariamente a empresas com projetos de investimento nas 

tipologias de Inovação Produtiva, Empreendedorismo Qualificado e Qualificação de PME e fará 

uma abordagem aos aspetos mais relevantes na sua gestão em três temas principais: como 

apresentar um pedido de pagamento, elegibilidade das despesas e obrigações e boas práticas. 

 

Está prevista a continuidade da realização de ações no âmbito deste projeto após o Verão. 

 [Saber mais] 

Publicações  

“Empreendedorismo” 

O Programa Interreg no âmbito do 

eixo “Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas” 

reforça a existência de publicações 

de interesse no domínio do 

empreendedorismo.  

Destaque para publicações que 

apresentam um conjunto 

atualizado de experiências e 

evidências com o objetivo de 

auxiliar as autoridades regionais e 

entidades integradas em redes no 

domínio do desenvolvimento 

económico a desenvolver 

apolíticas adequadas à sua 

realidade.  

[Saber mais] 

http://www.iapmei.pt/iapmei-not-02.php?noticia_id=1486
https://issuu.com/interreg_4c/stacks/11e5f30d42d84f1c994123fd69c3ebb1

