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Sobre Nós 

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

Sistema de Incentivos “Inovação Produtiva”  

Deadline: 31/03/2016 | Aviso: N.º 01/SI/2016 

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

proponham desenvolver um investimento inicial relacionadas com as tipologias apresentadas no 

aviso de abertura. Os beneficiários deste concurso são as empresas (PME e grandes empresas) 

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

Sistema de Incentivos “Empreendedorismo Qualificado e Criativo” 

Deadline: 31/03/2016 | Aviso: N.º 02/SI/2016 

Este concurso destina-se a apoiar os projetos individuais de Empreendedorismo Qualificado e 

Criativo conforme as tipologias apresentadas no aviso de abertura. Podem candidatar-se as PME 

de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, criadas há menos de dois anos. [Saber 

mais] 
 

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

Deadline: 31/03/2016 | Aviso: N.º 12/SI/2015 

Este concurso destina-se a apoiar os projetos individuais que visem o apoio à aquisição de 

serviços de consultoria em atividades de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico e serviços 

de transferência de tecnologia, nos domínios prioritários da RIS3. Os beneficiários deste 

concurso são empresas 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 

primeira edição e apresenta diversas 

oportunidades, eventos relevantes 

futuros e informações úteis para os 

empreendedores e empresários da 

região. 
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Programa 

Interreg Europe 

O Comité de Acompanhamento do 

Programa Interreg Europe aprovou os 

Termos de Referência para a segunda 

convocatória, cuja submissão de 

candidaturas irá decorrer de 5 de abril 

a 13 de maio de 2016. 

Este programa tem como objetivo 

apoiar iniciativas que promovam o 

crescimento e o emprego e estrutura-

se em quatro eixos prioritários: 

• 1. Investigação, desenvolvimento 

tecnológico e inovação; 

• 2. Competitividade de pequenas 

e médias empresas; 

• 3. Economia de baixo carbono; 

• 4. Ambiente e recursos. 

São entidades beneficiárias as 

autoridades públicas e organismos de 

direito público assim como entidades 

privadas sem fins lucrativos. 

A submissão das candidaturas é 

exclusivamente efetuada online, 

através do sistema eletrónico iOLF, 

disponível a partir de 5 de abril. 

 

Sistema de Incentivos "Internacionalização PME" - Vale Internacionalização 

Deadline: 31/03/2016 | Aviso: N.º 14/SI/2015 

Este concurso destina-se a apoiar os projetos individuais que visem a aquisição de serviços de 

consultoria na área de prospeção de mercado. Os beneficiários deste concurso são empresas 

PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. [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 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] 
[Saber mais] 
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Bolsa do 

Empreendedorismo 

A Representação da Comissão 

Europeia em Portugal irá promover no 

dia 9 de maio, pela quarta vez, a 

Bolsa do Empreendedorismo. O tema 

escolhido para 2016 é “Partilha de 

valor – criar redes de colaboração”. 

O evento organiza-se em torno de 

quatro temas gerais de interesse: 

• Inovação: transformar ideias em 

projetos inovadores; 

• Business: melhorar o plano de 

negócios; 

• Sustentabilidade: gerir projetos 

sólidos e estáveis; 

• Impacto: criar projetos com valor. 

Este evento destina-se a 

empreendedores, empresários, 

estudantes, consultores, financiadores, 

formadores, bem como entidades 

públicas e privadas da área do 

empreendedorismo. 

 Eventos na Rede 

 

Evento: Formação Método de Reforço Positivo – Comunicação com base em PNL e 

Inteligência Emocional 

Data: 14 a 18 de março de 2016 | Local: Centro de Formação Empresarial da ANJE (Faro) 

Ação formativa que pretende gerar melhores desempenhos em áreas como: as vendas, a 

gestão de equipas, o coaching e a liderança. [Saber mais] 

 

Evento: Ação de Formação “Contabilidade e Fiscalidade na Empresa” 

Data: março de 2016 | Local: Edifício NERA, Loteamento Industrial de Loulé 

Ação de formação que visa reforçar as competências técnicas relativamente aos conceitos e à 

linguagem contabilística e financeira. [Saber mais] 

 

Evento: Ação de Formação “Liderança e Motivação de Equipas” 

Data: março de 2016 | Local: Edifício NERA, Loteamento Industrial de Loulé 

Ação de formação que visa dotar os participantes de competências técnicas que lhes permitam 

identificar diferentes teorias de motivação, distinguir estilos de liderança, organizar o trabalho de 

equipa e avaliar a equipa e os resultados do seu trabalho. [Saber mais] 

 

Evento: Ação de Formação “Atendimento ao Cliente e Gestão de Reclamações” 

Data: março de 2016 | Local: Edifício NERA, Loteamento Industrial de Loulé 

Ação de formação na área da função de atendimento e do profissional que a exerce para a 

melhoria da qualidade dos serviços e da imagem das organizações. [Saber mais] 

 

Evento: Ação de Formação “As Principais Obrigações Legais das Empresas” 

Data: março de 2016 | Local: Edifício NERA, Loteamento Industrial de Loulé 

Ação de formação para dar a conhecer aos participantes as obrigações legais que as empresas 

em geral têm de cumprir e identificar os documentos que têm que ser entregues, as datas de 

entrega e a forma de entrega. [Saber mais] 

 

Evento: Formação Gestão financeira para "não financeiros“ 

Data: 11 a 19 de abril de 2016 | Local: Centro de Formação Empresarial da ANJE (Faro) 

Ação formativa que pretende preparar os empresários e gestores para o complexo processo de 

gestão financeira de uma empresa numa perspetiva de aplicação prática ao quotidiano 

empresarial. [Saber mais] 
[Saber mais] 
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Informação Útil 

Os Prémios Europeus de Promoção 

Empresarial (European Enterprise 

Promotion Awards – EEPA) têm como 

objetivo distinguir boas práticas de 

promoção do empreendedorismo na 

Europa. 

Este concurso privilegia o papel do 

setor público, a nível local, regional e 

nacional, na criação de um ambiente 

favorável ao desenvolvimento das 

empresas e do empreendedorismo, 

através de projetos ou iniciativas já 

desenvolvidas ou em desenvolvimento 

(os projetos devem existir há pelo 

menos dois anos).  

Podem concorrer organizações 

nacionais, municípios, regiões e 

comunidades, bem como parcerias 

público-privadas entre entidades 

públicas e empreendedores, 

programas educativos e organizações 

empresariais. 

As candidaturas estão abertas até ao 

próximo dia 4 de abril de 2016, com 

coordenação nacional do IAPMEI. 

Boas práticas 

 

Helsínquia-Uusimaa: um exemplo de uma Região Europeia Empreendedora (EER) 

Em 2012, a região de Helsínquia-Uusimaa foi premiada com o rótulo “Região Empreendedora 

Europeia”. Este prémio identifica e recompensa  as regiões e municípios da União Europeia que 

se distinguem pela invulgar qualidade da sua estratégia empreendedora orientada para o 

futuro, independentemente da sua dimensão, riqueza e competências específicas. 

Para a região Helsínquia-Uusimaa, o empreendedorismo do futuro será cada vez mais baseado 

no conhecimento, no ensino superior e na especialização.  

A rede regional é constituída por uma forte parceria de colaboração entre empresas, instituições 

de ensino e o setor público com destaque para a Universidade de Aalto e outras universidades 

de ciências aplicadas da região, associações empresariais, a Câmara de Comércio e o 

Ministério do Emprego e da Economia, entre outros atores regionais e locais. 

O estabelecimento de redes entre as organizações que atuam nos domínios do 

empreendedorismo e do crescimento económico permite apoiar os empreendedores em todas 

as fases do ciclo de apoio: avaliação da ideia, arranque da empresa, coaching, financiamento, 

networking e desenvolvimento/crescimento da empresa. 

Os fatores de sucesso da região prendem-se essencialmente com a coordenação dos 

diferentes atores regionais – empresas, instituições de ensino superior e o setor público. 

[Saber mais] [Saber mais] 
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