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Sobre nós

A Rede Regional de Parcerias de Apoio ao Desenvolvimento

Económico e Social do Algarve – Rede INVEST ALGARVE tem

como propósito criar um sistema de resposta adequado às

necessidades dos empreendedores e empresários da região.

O desafio é a afirmação competitiva do Algarve que aposta numa

economia diversificada e inovadora, assegurando o funcionamento

de uma rede de entidades de apoio ao desenvolvimento

económico e social capaz de impulsionar a criação de emprego e

de apoiar a concretização de projetos expressivos para a região.

Nesta edição do boletim apresentam-se diversas oportunidades,

eventos relevantes e informações úteis para os empreendedores e

empresários que pretendam investir na região assim como para as

entidades da Rede INVEST.

O Primeiro-Secretário

Joaquim Brandão Pires

Boletim Informativo Jun. 22.         2

ÍNDICE

p.2 
Sobre nós 

p.3
PRR Candidaturas

p.5
Compete 2020
Candidaturas

p.6
Agencia Nacional 
Inovação

p.7
Turismo de Portugal

p.12
Comissão Europeia

p.13
EBAN

p.14
A Investor Portugal
EIF

p.15
Interreg

http://www.investalgarve.pt/


Investimento RE-C03-i02: Acessibilidades 360º

Data de encerramento 31 - 07-2022  Aviso N.º 03/C03-i02/2022

O presente Aviso estabelece as regras aplicáveis ao apoio financeiro afeto ao Programa de Intervenções em 

Habitações (PIH).

O PIH tem como objetivo melhorar as acessibilidades para pessoas com deficiência em habitações, em todo o 

território de Portugal continental. O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade 

condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações.

São Beneficiários Finais as Câmaras Municipais/Municípios (executores física e financeiramente da intervenção), 

para atuação junto dos destinatários finais, no caso pessoas com deficiência com um grau de incapacidade igual ou 

superior a 60%.

[Saber Mais]

Candidaturas
PRR
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Compromisso Emprego Sustentável

Data de encerramento 30 - 12-2022  Aviso N.º 01/C06‐i02/2022

Foi criada pela Portaria n.º 38/2022, de 17 de janeiro, a medida Compromisso Emprego Sustentável, no quadro de 

uma maior estabilidade e segurança para os novos vínculos laborais, incentivando a contratação sem termo e, em 

particular, a contratação de jovens e a fixação de níveis salariais adequados. 

Esta medida enquadra‐se no Investimento RE‐C06‐i02 e, no âmbito do PRR, tem uma dotação orçamental de 230 

milhões de euros, destinados à criação de 30.000 empregos permanentes, até 31 de dezembro de 2023. 

De caráter excecional e transitório, traduz‐se na concessão de apoios financeiros a conceder à entidade 

empregadora que celebre um contrato de  trabalho sem  termo com desempregado inscrito no IEFP e que são os 

seguintes: 

a) Um apoio financeiro à contratação, nos termos estabelecidos no Aviso;  

b) Um apoio financeiro ao pagamento de contribuições para a segurança social, nos termos estabelecidos nos 

pontos do Aviso.

[Saber Mais, site PRR]

[Saber Mais, site IEFP]

C11-i01: Descarbonização da Indústria

Data de encerramento 29 - 07-2022  Aviso N.º 02/C11-i01/2022

O Aviso “Apoio à Descarbonização da Indústria” enquadra-se num conjunto de medidas que visam contribuir para o 

objetivo da neutralidade carbónica, promovendo a transição energética por via da eficiência energética, do apoio às 

energias renováveis, com enfoque na produção de hidrogénio e outros gases de origem renovável com o apoio da 

digitalização, introdução de novas tecnologias ou processos de produção mais sustentáveis e energeticamente mais 

eficientes, incluindo opções de circularidade, a fim de os descarbonizar. A operacionalização da medida é efetuada 

pelo IAPMEI.

[Saber Mais, site PRR] [Saber Mais, site IAPMEI]

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/04/Aviso_PIH_-alterado28_04_2022-2.pdf
https://www.iefp.pt/documents/10181/11256471/Aviso+de+Abertura+-+Compromisso+Emprego+Sustentavel.pdf/75501c03-d164-4c63-93c7-0467f02416e8
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medCompromissoEmpregoSustentavel.do
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-Financiamento/Documentos-Incentivos/3-%C2%AARepublicacao-Aviso-N-%C2%BA-02-C11-i01-2022.aspx
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-Financiamento/Sistemas-de-Incentivos/Plano-de-Recuperacao-e-Resiliencia/Descarbonizacao-da-Industria.aspx


C13-i03: Eficiência energética em edifícios de serviços

Apoio à Renovação e Aumento do Desempenho Energético dos Edifícios de Serviços

Data de encerramento 29 -07 -2022  Aviso N.º 01/C13-i03/2022

O presente programa tem como objetivo o financiamento de medidas que fomentem a eficiência energética e de 

outros recursos e que reforcem a produção de energia de fontes renováveis em regime de autoconsumo, 

contribuindo para a melhoria do desempenho energético e ambiental dos edifícios de serviços. Em concreto, 

pretende-se que as medidas a apoiar conduzam, em média, a pelo menos 30% de redução do consumo de energia 

primária nos edifícios intervencionados, sendo este o limiar mínimo a assegurar para os Grandes Edifícios de 

Comércio e Serviços (GES), e contribuir para a redução em 20% do consumo de água de abastecimento nesses 

edifícios. São beneficiários deste Aviso pessoas coletivas e singulares proprietários de edifícios de comércio e 

serviços do setor privado existentes, e que exercem atividade comercial nesse edifício, incluindo as entidades que 

atuam na área do turismo e as entidades da Economia Social.

[Saber Mais]

Candidaturas
PRR
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https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/02/Aviso-C13-Edificios-Servicos_3.a-Republicacao_alt-data.pdf


SI Inovação Produtiva (IAPMEI)

O SI Inovação Produtiva visa promover a inovação empresarial, nos seguintes domínios:

a) Produção de novos bens e serviços ou melhorias significativas da produção atual através da  transferência e 

aplicação de conhecimento;

b) Adoção de novos ou significativamente melhorados processos ou métodos de fabrico, de logística e 

distribuição, bem como métodos organizacionais (para Não PME só serão apoiadas as áreas de processos ou 

métodos de fabrico).

Consideram-se enquadráveis os investimentos de natureza inovadora que se traduzam na produção de bens e 

serviços transacionáveis e internacionalizáveis e com elevado nível de incorporação nacional, que correspondam a 

um investimento inicial, numa das seguintes tipologias:

i) A criação de um novo estabelecimento;

ii) O aumento da capacidade de um estabelecimento já existente;

iii) A diversificação da produção de um estabelecimento para produtos não produzidos anteriormente no 

estabelecimento;

iv) A alteração fundamental do processo global de produção de um estabelecimento existente.

Incentivo: entre 15 e 75%. Condições:

• 50% do valor total através de subsídio não reembolsável, a atribuir no âmbito do SI Inovação;

• 50% do valor total através de um empréstimo bancário sem juros, associado a um instrumento financeiro 

financiado pelo Portugal 2020.

[Saber Mais]

Candidaturas
Compete 2020
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SI I&D Empresas

O SI I&D Empresas tem como objetivos aumentar a intensidade de I&I nas empresas e a sua valorização 

económica; aumentar os projetos e atividades em cooperação das empresas com as restantes entidades do sistema 

de I&I; desenvolver novos produtos e serviços, em especial em atividades de maior intensidade tecnológica e de 

conhecimento; reforçar as ações de valorização económica dos projetos de I&D com sucesso; e aumentar a 

participação nacional nos programas e iniciativas internacionais de I&I.

São beneficiárias desta medida as empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. Incentivo Não 

Reembolsável (INR) até 1M€ por beneficiário (a partir de 1M€: 75% Não Reembolsável e 25% Reembolsável).

Taxa base 25% até (Limite (ESB)):

- Projetos de Investigação Industrial: 80%

- Projetos de Desenvolvimento Experimental: 60%

[Saber Mais]

https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-Financiamento/Sistemas-de-Incentivos/Incentivos-Portugal-2020/SI-Inovacao.aspx
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-Financiamento/Sistemas-de-Incentivos/Incentivos-Portugal-2020/SI-IDT.aspx


Outras mediadas para empresas

Agencia de Inovação (ANI)

GLOBAL INNOVATION SUMMIT 2022

Data evento: 22 – 23 Junho 2022, Cascais

A edição de 2022 do Global Innovation Summit (GIS 2022) terá lugar em Portugal, entre os dias 22 e 23 de junho,

e decorre no âmbito da presidência Portuguesa da Rede Eureka, no Centro de Congressos do Estoril.

O GIS 2022 centrar-se-á em três temáticas: Tecnologia para um Planeta mais Verde, Transição Digital e Estratégia

& Elaboração de Políticas. A conferência pretende discutir e abordar preocupações globais tais como os desafios

ambientais e de saúde presentes e futuros, a desigualdade e apontar soluções e estratégias para um crescimento

económico e inclusivo sustentado e a longo prazo.

[Saber Mais]
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https://www.gis2022.org/


Turismo de 
Portugal

Programa Empresas Turismo 360º

Enquadramento

Inserido no Pilar 4 - P4.4 Sustentabilidade nas Empresas e nos Destinos - do PRT, o Programa Empresas Turismo 

360º é uma medida que pretende colocar as empresas no centro do processo de transformação sustentável do 

setor. 

A empresa do turismo no centro do processo de transformação do setor, um ator que deve ser visto enquanto 

membro da comunidade, numa visão de 360º. Isso envolve um trabalho de transformação cultural, numa estreita 

parceria público privada, de curadoria, de capacitação, e, a final, na consagração de um modo de reconhecimento 

público das empresas, assente nas dimensões económica, social e ambiental. 

Objetivos

O objetivo é acelerar o processo de incorporação dos indicadores Environmental, Social and Corporate

Governance (ESG) nas respetivas organizações, desafiando as empresas a, ativamente, reequacionarem as suas 

práticas ambientais, sociais e de governança. A aposta é no desenvolvimento de ações que incluem a capacitação 

das empresas do turismo para a incorporação dos indicadores ESG nos respetivos processos de gestão, a 

disponibilização de instrumentos de monitorização, de modelos de relatórios de sustentabilidade e a promoção do 

reconhecimento público das organizações.

[Saber Mais]

Plano Reativar o Turismo. Construir o Futuro
30.05.2022
Programa Empresas Turismo 360º
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http://www.turismodeportugal.pt/pt/Turismo_Portugal/Estrategia/plano-acao-reativar-turismo/construir-futuro/Paginas/programa-empresas-turismo-360.aspx


Turismo de 
Portugal

Convite à apresentação de propostas ao 
Prémio Capital Europeia da Inovação 2022 –
candidaturas até 30 jun 2022

Os Prémios Capital Europeia da Inovação vão reconhecer o papel das cidades como catalisadores do ecossistema 

de inovação local e estimular novas atividades destinadas a impulsionar a inovação revolucionária.

Um prémio europeu para os ecossistemas das cidades mais inovadoras. O prémio visa dar visibilidade internacional 

às cidades que desenvolveram e implementaram políticas inovadoras; estabeleceram estruturas que impulsionam a 

inovação revolucionária; aumentaram a atratividade da cidade para investidores, indústria, empresas e talentos; 

ajudaram a abrir conexões e a fortalecer vínculos com outras cidades, promoveram a replicação das melhores 

práticas no campo da inovação e o maior envolvimento dos cidadãos no processo de tomada de decisão; e 

apoiaram a resiliência das cidades.

Prémios

_ 1 vencedor: o 1º classificado será nomeado Capital Europeia da Inovação 2022 e receberá um prémio de 1 

milhão de euros. O prémio é dedicado a reconhecer as práticas inovadoras da cidade vencedora, aumentar o seu 

perfil internacional e aumentar a sua capacidade como uma cidade modelo amplamente reconhecida para inovação 

urbana.

_ 2 cidades vice-campeãs: as duas primeiras cidades (2ª e 3ª classificadas) com as práticas de inovação mais 

disruptivas que levam a um impacto excecional receberão um prêmio de 100.000 euros cada.

[Saber Mais]

Convite à apresentação de propostas ao 
Prémio Capital Europeia da Inovação 2022
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http://business.turismodeportugal.pt/pt/Conhecer/Oportunidades_UE/avisos-concursos/Paginas/convite-apresentacao-propostas-premio-capital-europeia-da-inovacao-22.aspx


Turismo de 
Portugal

Convite à apresentação de propostas no 
âmbito da Rede CIVITAS 2030 - candidaturas 
até 6 set 2022

Está aberta a call CIVITAS 2030 - coordenação e apoio à inovação em mobilidade urbana. Com financiamento da 

UE, no âmbito do Programa Horizonte Europa, esta call está diretamente relacionada com a rede europeia CIVITAS, 

uma iniciativa da Comissão Europeia que visa tornar a mobilidade sustentável e inteligente uma realidade para 

todos os europeus. 

Esta call relaciona-se com os propósitos da Iniciativa CIVITAS, um dos programas emblemáticos que apoiam a 

Comissão Europeia nos seus objetivos de mobilidade e transporte sustentáveis. Trata-se de uma rede de cidades, 

para cidades, que trabalha para tornar a mobilidade sustentável e inteligente uma realidade para todos por meio de 

intercâmbio de pares, networking, treino e encorajando o compromisso político em apoio à mobilidade sustentável.

[Saber Mais]

Convite à apresentação de propostas no âmbito da Rede CIVITAS 2030 -
candidaturas até 6 set 2022

Boletim Informativo Jun. 22.         9

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Conhecer/Oportunidades_UE/avisos-concursos/Paginas/convite-apresentacao-propostas-rede-civitas-2030-ate-6-setembro.aspx


Turismo de 
Portugal

9.ª edição do Prémio da UE para Mulheres 
Inovadoras - candidaturas até 18 ago 2022

Estão abertas as candidaturas para a 9.ª edição do Prémio da UE para Mulheres Inovadoras. Este prémio valoriza as

mulheres empreendedoras que desenvolvem projetos europeus inovadores.

O Prémio da UE para Mulheres Inovadores é atribuído às mulheres empreendedoras mais talentosas de toda a 

União Europeia (UE) e países associados ao programa Horizonte Europa.

Categorias

São duas as categorias a concurso:

_ Categoria Mulheres Inovadoras - atribuição de um prémio individual de 100.000 Euros às três mulheres 

inovadoras mais talentosas de toda a UE e países associados;

_ Categoria Rising Innovators - atribuição de um prémio individual de 50.000 Euros às três jovens inovadoras mais 

promissoras com 35 anos de idade ou menos.

[Saber Mais]

9.ª edição do Prémio da UE para Mulheres Inovadoras - candidaturas até 18 ago 
2022
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http://business.turismodeportugal.pt/pt/Conhecer/Oportunidades_UE/avisos-concursos/Paginas/premio-ue-mulheres-inovadoras.aspx


Turismo de 
Portugal

QSP SUMMIT 2022

A Conferência de Management e Marketing da Europa, acontece nos dias 28 a 30 de junho de 2022, em 

Matosinhos, no Porto. Este ano com o tema: Building Sustainable Growth que será explorado nas suas diferentes 

dimensões: sustentabilidade social, económica, ambiental, tecnológica e cultural.

Este ano, o QSP SUMMIT ocorrerá, pela primeira vez, em 3 dias. A Cerimónia de Abertura terá lugar no dia 28 de 

Junho, no Teatro Municipal do Porto – Rivoli, nesta edição aberta a todos os participantes, embora com capacidade 

limitada. O evento prossegue na Exponor, em Matosinhos, nos dias 29 e 30 de Junho.

O QSP SUMMIT afirma-se como a mais relevante conferência de Management e Marketing da Europa, acolhendo 

líderes globais que marcam tendências. Anualmente são abordados diversos temas de elevada qualidade e 

pertinência para o mercado. 

São esperados mais de 3.000 participantes e 140 marcas. O evento apresentará novos palcos e dinâmicas no seu 

programa, concebidos para expandir ainda mais a rede, o conhecimento e toda a experiência ao longo dos três dias 

de evento.

[Saber Mais]

Conferência de Management e Marketing da Europa
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https://business.turismodeportugal.pt/pt/agenda/eventos/paginas/qsp-summit.aspx/


Outras fontes de 
financiamento: 
EU
Informações 
gerais

Como financiar-se na União Europeia. 
Informações Gerais

Comissão Europeia

Financiamento da UE para principiantes

As informações gerais sobre os tipos de financiamento e a forma de encontrar parceiros podem ser úteis para os 

candidatos interessados que se candidatem a financiamento da UE. 

Tipos de financiamento

Existem diferentes tipos de financiamento: subvenções, instrumentos financeiros (empréstimos, garantias e capital 

próprio), subsídios, prémios de fundos fiduciários e contratação de direito público (contratos públicos). As regras de 

execução para todos os tipos de financiamento são regidas pelo Regulamento Financeiro. 

Procurar um parceiro de projeto

A maioria dos projetos financiados pela UE envolve a colaboração entre organizações de vários países da UE ou 

países associados. Existem vários serviços de pesquisa que podem ajudar os interessados a encontrar os parceiros 

adequados.

[Saber Mais]
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-apply/you-apply-eu-funding-beginners_pt


EBAN é o representante pan-europeu para a comunidade de investidores em start ups em estágio inicial, reunindo 

mais de 150 organizações membros em mais de 50 países. Criada em 1999 por um grupo de redes de business 

angels pioneiras na Europa com a colaboração da Comissão Europeia e da EURADA, a EBAN representa um setor 

com um investimento estimado de 11,4 mil milhões de euros por ano e que desempenha um papel vital no futuro 

da Europa, nomeadamente no financiamento das PME.

Como atuam na construção de ecossistemas de Business Angels

Desde 1999, o EBAN estabeleceu um diálogo confiável e contínuo com os decisores políticos europeus e nacionais 

para melhorar o ambiente de trabalho de investidores e empreendedores em estágio inicial. Ao inspirar reformas 

fiscais e políticas a nível da UE e dos Estados-Membros nacionais, bem como ao ajudar os intervenientes públicos 

na criação de instrumentos financeiros e esquemas de investimento para coinvestir com os anjos, a EBAN está 

empenhada em proteger os interesses do mercado de investimento em fase inicial e garante a representação deste 

setor perante todos os stakeholders relevantes. Além disso, a EBAN trabalha com organizações públicas e privadas 

para ajudá-las a estabelecer redes locais de anjos, treinar e profissionalizar Indivíduos de Alto Patrimônio Líquido e 

business angels, e ajudar a desenvolver ecossistemas de anjos locais.

Como atuam

Investimento anjo: investimentos (de alto risco) feitos por investidores privados em estágio inicial, normalmente na 

forma de financiamento seed para empresas startups. O investimento anjo compreende aporte financeiro além do 

investimento de tempo, expertise e conexões que os investidores também fornecem em troca de participação 

acionaria nas startups.

Business Angel: Investidores privados que optam por fazer investimentos seed e em startups em fase iniciais. Além 

de investir o seu capital, os business angels também apoiam as suas empresas investidas com mentoria e 

aconselhamento, experiência e ligações em rede. Os anjos de negócios também são comumente chamados de 

anjos ou investidores anjo.

[Saber Mais]

Outras fontes de 
financiamento: 
EBAN
Informações 
gerais

EBAN: Network Europeo dos Business 
Angels

EBAN
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https://www.eban.org/


Outras fontes 
de 
financiamento 
em Portugal e 
Europa

Investor Portugal

EIF | European Investment Found

INVESTORS PORTUGAL

Quem são:

A INVESTORS PORTUGAL representa os investidores early stage em Portugal, divulgando e defendendo os seus 

interesses, tanto junto do poder político como de instituições nacionais e internacionais. Fomenta linhas de relação 

e suporte entre os diversos players do ecossistema empreendedor nacional, divulgando as melhores práticas e 

instrumentos, e disponibiliza informação e conhecimentos sobre o setor.

[Saber Mais]
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EIF European Investment Found

Quem é:

É um fornecedor especializado de financiamento de risco para pequenas e médias empresas (PME) em toda a 

Europa. Faz parte do Grupo BEI (Banco Europeu de Investimento). Os acionistas são o Banco Europeu de 

Investimento (BEI), a União Europeia, representada pela Comissão Europeia, e uma vasta gama de bancos públicos 

e privados e instituições financeiras.

Realiza atividades com recursos próprios ou fornecidos pelo Banco Europeu de Investimento, pela Comissão 

Europeia, por Estados Membros da UE ou outros terceiros.

Ao desenvolver e oferecer produtos financeiros direcionados a intermediários, como bancos, empresas de garantia 

e leasing, provedores de microcrédito e fundos de private equity, aumenta o acesso das PMEs ao financiamento.

[Saber Mais]

https://www.investors.pt/
https://www.eif.org/index.htm


Outras fontes de 
financiamento: 
Interreg
Informações 
gerais
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Interreg Europe

Informações gerais 

O que é

O Interreg Europe é um programa de cooperação, 

cofinanciado pela União Europeia. A União Europeia 

esforça-se por reduzir as disparidades nos níveis de 

desenvolvimento, crescimento e qualidade de vida 

dentro e entre as regiões da Europa. O programa 

contribui para esse objetivo e vai de 2021 a 2027. 

Tem um orçamento de 379 milhões de euros para 

ajudar os governos locais, regionais e nacionais em 

toda a Europa a desenvolver e implementar melhores 

políticas. Cria um ambiente e oportunidades para 

compartilhar soluções para questões de 

desenvolvimento regional. Apoia o intercâmbio de 

boas práticas e aprendizagem política entre regiões 

europeias em 29 países - UE27, Noruega e Suíça. 

A ultima call foi no dia 31 de maio 2022, a próxima 

está prevista para o primeiro semestre 2023.

Uma indicação dos países mais ativos nesta medida 

que apresentaram proposta no dia 31/05/2022:

[Saber Mais]

Interreg Europe

https://www.interregeurope.eu/

