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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. 

 

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 corresponde à sétima 

edição e apresenta diversas 

oportunidades e informações úteis 

para quem pretenda investir no 

Algarve. 

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

Sistema de Incentivos "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] 
 

Sistema de Incentivos – Núcleos de I&D – Projetos individuais 

Deadline: 30/09/2016 | Aviso: N.º 15/SI/2016 

Os projetos “Núcleos de I&D” visam criar competências internas de I&D e de gestão de inovação, 

de forma sustentada, através de unidades estruturadas com características de permanência e 

dedicadas exclusivamente a atividades de I&D. [Saber mais] 
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Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico - Projetos Individuais 

Deadline: 30/09/2016 | Aviso: N.º 16/SI/2016 

Os projetos individuais são realizados por uma empresa, compreendendo atividades de 

investigação industrial e/ou de desenvolvimento experimental, conducentes à criação ou à 

introdução de melhorias de produtos, processos ou sistemas. [Saber mais] 
 

Sistema de Incentivos | Internacionalização das PME 

Deadline: 31/10/2016 | Aviso: N.º 17/SI/2016 

O objetivo deste aviso de concurso consiste em alargar a base exportadora, aumentando o 

número de novas empresas exportadoras, ou incrementando o volume das vendas internacionais 

das empresas que já exportam. [Saber mais] 
 

Sistema de Incentivos | Qualificação das PME 

Deadline: 31/10/2016 | Aviso: N.º 18/SI/2016 

O objetivo deste aviso de concurso consiste em selecionar projetos que visem ações de 

qualificação de PME em domínios imateriais com o objetivo de promover a competitividade das 

PME e sua capacidade de resposta no mercado global. [Saber mais] 
 

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

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

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

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

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

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

Deadline: 31/12/2020 | 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] 

Deadline: 30/11/2016 

Aviso: ALG-C9-2016-11 

 

Este concurso destina-se 

exclusivamente à definição de uma 

estratégia de internacionalização de 

entidades não empresariais do 

sistema de I&I e à implementação de 

ações que visem: 

• A atração de talentos de forma a 

potenciar o investimento privado 

em I&D na Região NUT II Algarve; 

• O reforço da capacitação das 

entidades não empresariais do 

sistema de I&I para a 

internacionalização; 

• A promoção, em termos 

internacionais, da atração de 

estudantes, professores, e 

sobretudo de investigadores; 

• A cooperação estratégica, e o 

reforço de parcerias de âmbito 

internacional. 

[Saber mais] 

Sistema de Apoio a 

Ações Coletivas - 

Internacionalização 
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Operação 8.2.1. Gestão de Recursos Cinegéticos (1º Anúncio) 

Deadline: 30/09/2016 (19:00h) | Aviso: N.º 01/Operação 8.2.1/2016  

Pretende-se apoiar projetos destinados à melhoria do ordenamento dos recursos cinegéticos em 

espaços florestais, através da preservação e melhoria de habitats e de infraestruturas que 

promovam a utilização pública sustentável desses espaços. São beneficiários as entidades 

titulares ou gestoras de zonas de caça turística, associativa ou municipal ou nacionais, ou outras 

organizações no sector da caça reconhecidas ao abrigo da legislação aplicável. [Saber mais] 
 

Ação 1.1 - Grupos Operacionais 

Deadline: 31/10/2016 (17:00h) | Aviso: N.º 01/Ação 1.1/2016 

Destina-se a apoiar a Inovação no setor agrícola nacional no quadro da Parceria Europeia para a 

Inovação (PEI) para a produtividade e sustentabilidade agrícola. São beneficiários as parcerias 

constituídas por entidades de natureza pública ou privada que se propõem desenvolver um plano 

de ação visando a inovação no setor agrícola. [Saber mais] 

 

Associação IN LOCO 

• 10.2.1.1 – Regime Simplificado de 

pequenos investimentos nas 

explorações agrícolas 

Deadline: 30/09/2016 |  AVISO 

• 10.2.1.2 - Pequenos investimentos na 

transformação e comercialização 

Deadline: 30/09/2016 | AVISO 

 

Associação Vicentina (ADERE 2020) 

• 10.2.1.1 – Regime Simplificado de 

pequenos investimentos nas 

explorações agrícolas 

Deadline: 30/09/2016 |  AVISO 

• 10.2.1.2 - Pequenos investimentos na 

transformação e comercialização 

Deadline: 30/09/2016 |  AVISO 

 

Associação Terras do Baixo Guadiana 

• 10.2.1.1 – Regime Simplificado de 

pequenos investimentos nas 

explorações agrícolas 

Deadline: 14/10/2016 |  AVISO 

• 10.2.1.2 - Pequenos investimentos na 

transformação e comercialização 

Deadline: 14/10/2016 |  AVISO 

Candidaturas abertas no âmbito do PDR 2020 

Candidaturas abertas no 

âmbito do DLBC Rural 

Candidaturas abertas no âmbito do Programa Mar 2020 

Apoio no domínio da Transformação dos Produtos da Pesca e Aquicultura 

Deadline: 07/10/2016 | Aviso: N.º02/2016 |  

Este concurso destina-se a reforçar a competitividade das empresas do setor na transformação 

dos produtos da pesca e aquicultura. [Saber mais] 
 

Apoio a Investimentos em Portos de Pesca, Locais de Desembarque, Lotas e Abrigos 

Deadline: 07/10/2016 | Aviso: N.º03/2016 |  

Este concurso pretende a modernização das infraestruturas e equipamentos em portos, lotas, 

postos de vendagem, locais de desembarque e abrigos. [Saber mais] 
 

Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura nos Domínios da Inovação, do 

Aconselhamento e dos Investimentos Produtivos 

Deadline: 07/10/2016 | Aviso: N.º04/2016 |   

Este concurso destina-se a promover o aumento da competitividade e da viabilidade das 

empresas aquícolas por via da inovação e do desenvolvimento tecnológico. [Saber mais] 
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A ‘Revista BOW – Portugal Business 

On the Way’ desenvolvida pela AEP – 

Associação Empresarial de Portugal, 

pretende divulgar e disseminar 

conhecimentos e contributos no âmbito 

da internacionalização, recorrendo a 

análise de mercados alvo e a 

publicação de testemunhos, difundindo 

assim, um conjunto de informações 

pertinentes no âmbito dos protocolos 

multilaterais e da rede de contatos 

nacionais e estrangeiros que 

estabelece, bem como outros apoios 

às empresas. 

Esta revista tem uma periodicidade 

trimestral e o primeiro número tem 

como tema a “Competitividade Global, 

Desafios e Oportunidades”. 

 

Revista BOW – Portugal 

Business on the Way” 

[Saber mais] 

 Eventos 
 
 

 

Evento: Ação de Formação: Primeiros Socorros 

Data: 13, 20 e 27 de setembro de 2016 | Local: Instalações do NERA – Loulé 

Esta ação de formação visa capacitar os formandos para numa situação de emergência, saberem 

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

Evento: Comunicação Assertiva e Comportamento Profissional: competências essenciais 

no trabalho 

Data: 14 e 15 de setembro de 2016 | Local: Núcleo do Algarve da ANJE (Faro) 

Esta ação formativa visa  partilhar técnicas e conhecimentos para a melhoria da comunicação dos 

formandos, potenciando a sua capacidade para estabelecer processos de compreensão, respeito 

e confiança nos relacionamentos interpessoais. [Saber mais] 
 

 

Evento: Bê-á-Bá da Comunicação para Startups e Empreendedores 

Data: 20 de setembro de 2016 | Local: Núcleo do Algarve da ANJE (Faro) 

Este workshop tem como objetivo ensinar os empresários a lidar com os desafios da comunicação 

no contexto de uma startup e como criar buzz à volta de um produto ou serviço sem custos 

exagerados. [Saber mais] 
 

Evento: Balanced Score Card 

Data: 20, 21, 22, 27 e 28 de setembro de 2016 | Local: Núcleo do Algarve da ANJE (Faro) 

Esta ação de formação 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. [Saber mais] 
 

Evento: Excel na Gestão da Empresa 

Data: 28, 29 de setembro 3, 4 de outubro de 2016 | Local: Núcleo do Algarve da ANJE (Faro) 

Esta ação de formação visa explorar as potencialidades das aplicações de cálculo e manipulação 

de dados do Excel. [Saber mais] 
 

Evento: Formação Pedagógica Inicial de Formadores - 2ª edição 

Data: 03 de setembro a 09 de dezembro de 2016 | Local: Núcleo do Algarve da ANJE (Faro) 

Este curso pretende reforçar conhecimentos para o exercício da atividade de formador 

profissional. [Saber mais] 

 

http://www.portugalbusinessontheway.com/wp-content/uploads/2016/07/BOW_Competividade_Global_n1.pdf
http://www.nera.pt/component/content/article/78-noticias-destaque/2639-2016-08-31-09-27-52
http://www.nera.pt/component/content/article/78-noticias-destaque/2639-2016-08-31-09-27-52
http://www.nera.pt/component/content/article/78-noticias-destaque/2639-2016-08-31-09-27-52
http://www.anje.pt/portal/formacao-comunicacao-assertiva-e-comportamento-profissional-competencias-essenciais-no-trabalho-algarve
http://www.anje.pt/portal/formacao-comunicacao-assertiva-e-comportamento-profissional-competencias-essenciais-no-trabalho-algarve
http://www.anje.pt/portal/formacao-comunicacao-assertiva-e-comportamento-profissional-competencias-essenciais-no-trabalho-algarve
http://www.anje.pt/portal/rota-startups-empreendedores-faro
http://www.anje.pt/portal/rota-startups-empreendedores-faro
http://www.anje.pt/portal/rota-startups-empreendedores-faro
http://www.anje.pt/portal/formacao-balanced-score-card-algarve
http://www.anje.pt/portal/formacao-balanced-score-card-algarve
http://www.anje.pt/portal/formacao-balanced-score-card-algarve
http://www.anje.pt/portal/formacao-excel-na-gestao-da-empresa-algarve
http://www.anje.pt/portal/formacao-excel-na-gestao-da-empresa-algarve
http://www.anje.pt/portal/formacao-excel-na-gestao-da-empresa-algarve
http://www.anje.pt/portal/formacao-formacao-pedagogica-inicial-de-formadores-algarve
http://www.anje.pt/portal/formacao-formacao-pedagogica-inicial-de-formadores-algarve
http://www.anje.pt/portal/formacao-formacao-pedagogica-inicial-de-formadores-algarve
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Tendo como objetivo a mobilização de 

todos os parceiros sociais e agentes 

económicos para a construção de uma 

estratégia que dê cumprimento aos 

desígnios constantes do seu 

programa, o Governo criou, através da 

Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 100/2015, de 23 de 

dezembro, a Estrutura de Missão 

para a Capitalização de Empresas 

(EMCE). 

A EMCE prossegue o objetivo de 

promover uma maior capitalização das 

empresas portuguesas, mediante 

reforço dos capitais próprios e da 

consequente redução do seu nível de 

endividamento, tendo em vista a 

criação de condições que contribuam 

para a sobrevivência de empresas 

consideradas economicamente 

viáveis, impulsionando movimentos de 

reorganização e regeneração das 

mesmas. 

Estrutura de Missão 

para a capitalização 

das Empresas 

Semana Europeia das PME 
 

A Semana Europeia das PME é uma iniciativa anual da Comissão Europeia, dinamizada no 

âmbito do ‘Small Business Act’, com o objetivo de fomentar o empreendedorismo e a 

inovação na Europa, através da promoção de espaços de informação, conhecimento e 

parceria em toda a União Europeia. 

Esta iniciativa tem como objetivos: 

• Informar os empreendedores e empresários sobre apoios e programas disponíveis para o 

seu negócio, a nível europeu, nacional, regional e local; 

• Fomentar o espírito empreendedor, encorajando mais pessoas e em particular os jovens a 

criar o seu próprio negócio; 

• Reconhecer o contributo dos empreendedores para a prosperidade a nível Europeu, criação 

de emprego, inovação e competitividade. 

A Semana Europeia das PME destina-se a empresários e potenciais empresários, empresas, 

jovens, entidades da envolvente, públicas ou privadas, estabelecimentos de ensino, ou outros, 

enquanto promotores e organizadores de uma ou mais atividades com enquadramento nos 

objetivos do projeto. As candidaturas  para integrar a Semana Europeia das PME estão abertas 

para eventos organizados por empresas, entidades públicas ou privadas da envolvente 

empresarial a decorrer até 31 de dezembro nos 37 países participantes. 

[Saber mais] 
[Saber mais] 

http://www.enterpriseeuropenetwork.pt/destaque/Paginas/SEMANAEUROPEIADASPME2016.aspx
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/NOTICIAS2020/75158988.pdf

