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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.

Dando continuidade às atividades que

têm vindo a ser desenvolvidas no

âmbito da Rede, durante o mês de

junho foi promovida a ação de

capacitação “Instrumentos financeiros

e mecanismos de apoio ao

investimento”, dirigida aos técnicos

municipais que lidam com os

potenciais investidores, contando com

a presença de cerca de 50 pessoas.

Simultaneamente, as entidades

constituintes da Rede têm reunido e

partilhado experiências que permitam

um processo de melhoria contínuo,

contribuindo para o reforço do trabalho

em Rede e de lógicas de proximidade

entre as várias entidades.

Este boletim corresponde à quinta

edição e apresenta informações úteis

para quem pretenda investir no

Algarve.

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

Sistema de Incentivos "Investigação e Desenvolvimento Tecnológico" - Vale I&D

Deadline: 16/09/2016 | Aviso: N.º 11/SI/2016

Este concurso destina-se a apoiar atividades de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico,

bem como de serviços de transferência de tecnologia nos domínios prioritários da RIS3. São

beneficiários elegíveis as empresas PME de qualquer natureza e forma jurídica. [Saber mais]

Sistema de Incentivos "Inovação Produtiva”

Deadline: 30/09/2016 | Aviso: N.º 12/SI/2016

Este concurso destina-se a apoiar o investimento empresarial em atividades inovadoras (produto

ou processo), reforçar a capacitação empresarial e aumentar as capacidades de gestão das

empresas. São beneficiários elegíveis as empresas (PME e grandes empresas). [Saber mais]

Sistema de Incentivos “Empreendedorismo Qualificado e Criativo”

Deadline: 30/09/2016 | Aviso: N.º 13/SI/2016

Este concurso destina-se a apoiar projetos individuais que se traduzam na criação de um novo

estabelecimento. Os beneficiários são as PME criadas há menos de dois anos. [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 e entidades não empresariais do Sistema de I&I. [Saber mais]

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=4d064987-258d-4f52-b872-e8610418c4ec
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b88d5ae8-a493-4c7b-8c2d-322e79e46eba
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=c2f34bf1-8ac1-40fb-ad26-d16189425862
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b88d5ae8-a493-4c7b-8c2d-322e79e46eba
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=4985112b-fec5-45ce-adfc-75bf30525202
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b88d5ae8-a493-4c7b-8c2d-322e79e46eba
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=b88d5ae8-a493-4c7b-8c2d-322e79e46eba
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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 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]

Operação 4.0.2 - Investimentos em Produtos Florestais Não Identificados como Agrícolas

no Anexo I do Tratado

Deadline: 16/09/2016 | Aviso: N.º 01 / Operação 4.0.2 / 2016

Podem candidatar-se a esta operação as PME com atividade no setor florestal: exploração

florestal, comercialização ou outra atividade até à transformação industrial material lenhoso,

biomassa florestal e resina. [Saber mais]

O Programa “+Património +Turismo”:

pretende estimular o aparecimento de

startups e de novos negócios,

nomeadamente de base local ou

regional, associados ao turismo e à

valorização do património cultural e

natural do país.

As candidaturas decorrem de 16 de

junho a 31 de julho e os participantes

devem submeter os seus projetos no

portal da Portugal Ventures.

Com um valor global previsto de 10

milhões de euros, o Programa

“+Património +Turismo” vai analisar e

avaliar as propostas dos candidatos e

atribuir-lhes um financiamento até um

montante máximo de 500 mil euros.

Os projetos apresentados no âmbito

do Programa “+Património +Turismo”

têm de ter na base a constituição de

uma nova empresa, ou de uma

empresa constituída há menos de 3

anos.

[Saber mais]

Candidaturas abertas ao PDR 2020

Programa “+Património

+ Turismo”

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=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
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=a73a65a0-05f7-49a5-9ab9-64e89dde6b7f
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=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=d4a9f101-7861-458c-ba6c-9eae3aebd0de
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=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=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-2-Competitividade-e-Organizacao-da-Producao/Medida-4-Valorizacao-dos-Recuros-Florestais/Operacao-4.0.1-Investimentos-em-Produtos-Florestais-Identificados-como-Agricolas-no-Anexo-I-do-Tratado
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-2-Competitividade-e-Organizacao-da-Producao/Medida-4-Valorizacao-dos-Recuros-Florestais/Operacao-4.0.2-Investimentos-em-Produtos-Florestais-Nao-Identificados-como-Agricolas-no-Anexo-I-do-Tratado
http://www.portugalventures.pt/pt-pt/page/patrimonio-turismo
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Oportunidades de

Financiamento para

Empresas no

HORIZONTE 2020

No próximo dia 11 de julho, pelas

10h00, irá realizar-se no Auditório da

CCDR em Faro, uma sessão de

informação dedicada às

oportunidades de financiamento

para as empresas no âmbito do

Horizonte 2020, promovida pela

Enterprise Europe Network e pelo

Gabinete de Promoção do Programa

Quadro (GPPQ).

Esta sessão tem como objetivo alertar

as empresas da Região para as

oportunidades presentes nos vários

tipos de concursos do Horizonte 2020,

com particular enfoque para os

programas “SME Instrument” e o “Fast

Track to Innovation”.

A sessão contará com a participação

de empresas algarvias com projetos

financiados no âmbito do Programa

Horizonte 2020 para partilha de

informação e boas práticas.

[Saber mais]

Eventos

Evento: Ação de Formação: Liderança e Motivação de Equipas

Data: 08, 15, 22 e 29 de julho 2016 | Local: Instalações do NERA – Loulé

Ação formativa que pretende desenvolver competências para identificar diferentes teorias de

motivação, distinguir estilos de liderança, organizar o trabalho de equipa, avaliar a equipa e os

resultados do seu trabalho. [Saber mais]

Evento: Ação de Formação: Excel Iniciação

Data: 11, 18, 25 de julho e 01 de agosto 2016 | Local: Instalações do NERA – Loulé

Ação formativa destinada a todos os que se querem iniciar na utilização do Excel e que

pretendam saber utilizar com destreza as funcionalidades mais utilizadas na criação de

qualquer documento através desta ferramenta. [Saber mais]

Evento: Ação de Formação: Organização do Trabalho com Microsoft Outlook

Data: 19, 26 de julho e 02 de agosto 2016 | Local: Instalações do NERA – Loulé

Ação formativa que pretende desenvolver competências sobre as principais funcionalidades do

Microsoft Outlook. [Saber mais]

Evento: Ação de Formação: Brigadas de Incêndio

Data: 20, 27 de julho e 03 de agosto 2016| Local: Instalações do NERA – Loulé

Ação formativa que pretende reforçar as competências para saber atuar em caso de incêndio,

reconhecer os equipamentos e os meios de extinção para cada situação e aplicar uma correta

evacuação em caso de emergência. [Saber mais]

Evento: Seminário “Novo enquadramento Legal da Proteção de Dados Pessoais”

Data: 21 de julho de 2016 | Local: Instalações do NERA – Loulé

O seminário tem por objetivo clarificar de que forma as empresas se poderão preparar e

organizar para o processo de adaptação ao novo enquadramento legal, com explicação do novo

regime e, em particular, a dimensão técnica da segurança e da confidencialidade, sanções

aplicáveis, assim como indicação de algumas boas práticas empresariais no que diz respeito à

adoção destas condutas. [Saber mais]

Evento: Ação de Formação: Marketing nas Redes Sociais

Data: 28 de Julho e 04 de agosto 2016 | Local: Instalações do NERA – Loulé

Ação formativa que pretende dotar os participantes dos conhecimentos e noções necessários

para definir e implementar um plano estratégico de Marketing nas principais redes sociais:

Facebook, LinkedIn e Pinterest. [Saber mais]

http://www.gppq.pt/h2020/eventos.php?tema=HD26vc7dATW04y3ukLTqeYpPZ9vHzzPJih5-FW23Pp8&id=5556
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2552-2016-05-11-08-34-32
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2481-2016-05-10-15-53-27
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2550-2016-05-11-08-49-19
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2474-2016-05-10-16-31-48
http://www.nera.pt/noticias/78-noticias-destaque/2618-2016-07-04-10-35-13
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2568-marketing-nas-redes-sociais-
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Novo regime de garantia para estimular PME dos setores culturais e criativos

A Iniciativa de Garantia, no valor de 121 milhões de euros, lançada pela Comissão Europeia e

pelo Fundo Europeu de Investimento (FEI) tem como propósito apoiar as PME dos setores

culturais e criativos através de instituições financeiras.

Esta iniciativa permite ao FEI fornecer garantias e contragarantias, a título gratuito, a

intermediários financeiros selecionados, a fim de lhes permitir reforçar os empréstimos a

empreendedores do domínio cultural e criativo. Os bancos comerciais/de retalho, os bancos de

fomento ou outros intermediários financeiros que beneficiam desta garantia vão apoiar mais de

dez mil PME numa vasta gama de setores, como o audiovisual (incluindo o cinema, televisão,

animação, jogos de vídeo e multimédia), os festivais, a música, a literatura, a arquitetura, os

arquivos, as bibliotecas e os museus, o artesanato, o património cultural, o design, as artes do

espetáculo, a edição, a rádio e as artes plásticas.

Este instrumento financeiro, estabelecido ao abrigo do Programa Europa Criativa, o principal

programa da UE dedicado aos setores culturais e criativos, será gerido pelo FEI em nome da

Comissão Europeia. Após o processo de seleção dos intermediários financeiros pelo FEI, serão

criadas novas linhas de financiamento disponíveis para as PME nos setores visados. Prevê-se

que as PME europeias possam beneficiar deste instrumento a partir do final do presente ano.

[Saber mais]

A revisão da Estratégia Regional de

Investigação e Inovação para a

Especialização Inteligente – RIS3

Algarve contou com o envolvimento de

um grupo heterogéneo de atores

regionais que, através de um amplo

debate, identificaram os setores de

afirmação regional com maior

potencial para reforçar a captura de

valor dos recursos endógenos e a

internacionalização de produções

regionais.

O “Turismo e Lazer” e o “Mar, Pescas

e Aquicultura” - considerados como

setores consolidados, e o

“Agroalimentar, Agro-transformação,

Floresta e Biotecnologia Verde”, as

“TIC e Indústrias Culturais e Criativas”,

as “Energias Renováveis” e a “Saúde,

Bem-Estar e Ciências da Vida” - como

áreas emergentes, correspondem às

áreas em que o Algarve tem que

apostar para garantir uma

especialização inteligente.

[Saber mais]

Revisão da RIS3

Algarve

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2346_en.htm
https://issuu.com/ccdralgarve/docs/ris3_20-06/1?e=10515249/36655152

