
Boletim informativo 16

Maio 2019

11

Sobre Nós

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

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico: Projetos em

copromoção – Parcerias internacionais

Data de encerramento: 31/05/2019 | Aviso: N.º 04/SI/2019

Os projetos a apoiar, na modalidade de copromoção, devem ser liderados por empresas nacionais

e realizados em parceria entre empresas e entre estas e entidades não empresariais do Sistema

de I&I, compreendendo atividades de investigação industrial e de desenvolvimento experimental,

conducentes à criação de novos produtos e serviços, processos ou sistemas ou à introdução de

melhorias significativas em produtos, serviços, processos ou sistemas. [Saber mais]

Sistema de Incentivos: Qualificação das PME

Data de encerramento: 31/05/2019 | Aviso: N.º 06/SI/2019

São suscetíveis de apoio os projetos individuais de qualificação das estratégias de PME que

concorrem para o aumento da sua competitividade, flexibilidade e capacidade de resposta ao

mercado global, nos domínios imateriais de competitividade referidos no Aviso. Os beneficiários

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

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico: Programas

mobilizadores

Data de encerramento: 18/07/2019 | Aviso: N.º 14/SI/2019

Os projetos a apoiar inserem-se na tipologia “Programas Mobilizadores” (orientados para os

clusters de competitividade e para dinâmicas coletivas), na modalidade de candidatura em

copromoção, realizados em colaboração efetiva entre empresas e entidades não empresariais do

sistema de I&I. Os projetos deverão ser desagregados em subprojetos com vista à criação de

novos produtos, processos ou serviços ou introdução de melhorias significativas em produtos,

processos ou serviços existentes. [Saber mais]

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 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 de apoiar na valorização e

concretização de oportunidades

estratégicas para a região algarvia.

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 ALGARVE.

http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AA_04_2014
http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_06_si_2019
http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_14_si_2019
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Sistema de Incentivos: Inovação produtiva – Registo de pedido de auxílio

Data de encerramento: 30/09/2019 | Aviso: N.º 16/SI/2018

O registo do pedido de auxílio efetuado ao abrigo do presente aviso pode ser utilizado pelo respetivo

beneficiário para efeitos de definição de início do projeto, em processos de candidatura à Inovação

Produtiva no âmbito do concurso imediatamente subsequente ao registo. [Saber mais]

Sistema de Incentivos: Empreendedorismo qualificado e criativo – Registo de pedido de auxílio

Data de encerramento: 30/09/2019 | Aviso: N.º 17/SI/2018

O registo do pedido de auxílio efetuado ao abrigo do presente aviso pode ser utilizado pelo respetivo

beneficiário para efeitos de definição de início do projeto, em processos de candidatura ao

Empreendedorismo Qualificado e Criativo no âmbito do concurso imediatamente subsequente ao registo.

[Saber mais]

Sistema de Incentivos: Projetos de formação em processos de inovação

Data de encerramento: 31/12/2019 | Aviso: N.º 18/SI/2017

Este concurso visa apoiar os projetos de formação, na modalidade de candidatura individual, associados

a projetos de investimentos, enquadrados nas seguintes tipologias: Inovação Empresarial e

Empreendedorismo; e Qualificação e Internacionalização das PME. Os beneficiários são empresas PME

e Não PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, com projetos aprovados nas tipologias

identificadas. [Saber mais]

Sistema de Incentivos: Iniciativa Clube de Fornecedores

Data de encerramento: 31/12/2019 | Aviso: N.º 28/SI/2018

Este concurso visa aumentar a participação de PME nacionais e Entidades não Empresariais do Sistema

de I&I no fornecimento de polos de produção instalados em Portugal e orientados para cadeias de

produção globalizadas, através de redes de clientes e fornecedores, aumentando assim o seu valor

acrescentado nacional. [Saber mais]

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico: Internacionalização –

Projetos individuais

Data de encerramento: 31/12/2019 | Aviso: N.º 02/SI/2019

Este concurso visa aumentar a capacidade concorrencial das empresas através da internacionalização

da I&D, sendo promovido o apoio à participação em programas europeus de investigação e inovação. Os

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

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico: Propriedade Intelectual e

Industrial – Projetos individuais

Data de encerramento: 31/12/2019 | Aviso: N.º 03/SI/2019

Este concurso visa a criação de incentivos para o registo da Propriedade Intelectual e Industrial, que

permita impulsionar e solidificar ações de desenvolvimento tecnológico e de aproximação ao ensino

superior. Os beneficiários são as empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. [Saber

mais]

CONTRATAÇÃO DE RECURSOS 

HUMANOS ALTAMENTE 

QUALIFICADOS – LABORATÓRIOS 

COLABORATIVOS (CoLAB)

Data de encerramento: 17/06/2019

Aviso: N.º  ALG-59-2018-28

Pretende-se que os CoLAB reforcem a

estrutura dos centros de interface

tecnológica e outras instituições

intermediárias em Portugal,

diversificando e complementado a

estrutura existente que estimule a

participação ativa do sistema científico

e académico na compreensão e

resolução de novos problemas

complexos e de grande dimensão, de

forma eficiente, não suscetíveis de

serem resolvidos no âmbito de uma

única vertente disciplinar, científica,

tecnológica ou institucional.

No Algarve foi legalmente constituído,

nos termos do previsto no artigo 10º do

Regulamento nº 486-A/2017, publicado

no DR nº 176, II Série, de 12 de

setembro de 2017 e reconhecido, o

GreenCoLAB, cuja entidade promotora

(Universidade do Algarve/Centro de

Ciências do Mar) pode concorrer ao

Aviso para o incremento de recursos

humanos altamente qualificados,

associados às respetivas estratégias de

transferência de conhecimento e

inovação, através da contratação de

recursos humanos altamente

qualificados.
[Saber mais]

http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_16-SI-2018
http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_17-SI-2018
http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_18-SI-2017
http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC-28-2018
http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_02_SI_2019
http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_03_SI_2019
https://www.ccmar.ualg.pt/page/greencolab
https://algarve2020.pt/info/aviso/alg-59-2018-28
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Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica: Propriedade Intelectual

Data de encerramento: 31/12/2019 | Aviso: N.º 01/SAICT/2019

Os projetos a apoiar inserem-se na modalidade de Projetos Individuais no âmbito da tipologia “Proteção

de direitos de propriedade intelectual”. Os beneficiários são as Entidades não Empresariais do Sistema

de I&I. [Saber mais]

Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica: Internacionalização

Data de encerramento: 31/12/2019 | Aviso: N.º 02/SAICT/2019

Os projetos a apoiar inserem-se na modalidade de Projetos Individuais no âmbito da tipologia “Projetos

de Internacionalização I&D”. Os beneficiários são as Entidades não Empresariais do Sistema de I&I.

[Saber mais]

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico: Projetos demonstradores

individuais

Data de encerramento: 31/01/2020 | Aviso: N.º 05/SI/2019

Este concurso pretende apoiar projetos demonstradores de tecnologias avançadas e de linhas-piloto que,

partindo de atividades de I&D concluídas com sucesso, visem evidenciar, perante um público

especializado e em situação real, as vantagens económicas e técnicas das novas soluções tecnológicas

que não se encontrem suficientemente validadas do ponto de vista tecnológico para utilização comercial.

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

Sistema de Incentivos: Qualificação das PME – Vale Economia Circular

Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: N.º 20/SI/2018

São suscetíveis de apoio os projetos individuais de empresas que visem a aquisição de serviços de

consultoria com vista à adoção de planos empresariais de economia circular assim como serviços de

consultoria que visem a implementação de soluções que resultem da estratégia delineada. Os

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

Sistema de Incentivos: Qualificação das PME – Vale Comércio

Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: N.º 21/SI/2018

Este concurso visa apoiar projetos individuais de PME, com atividades económicas nos setores do

comércio, serviços e restauração, cujas vendas valorizem a oferta nacional, traduzida no efeito de

arrastamento que essa atividade possa ter ao nível da produção noutras empresas localizadas em

território nacional. Os beneficiários são PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. [Saber

mais]

Sistema de Incentivos: Empreendedorismo Qualificado e Criativo – Vale Incubação

Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: N.º 23/SI/2018

Este concurso visa apoiar os projetos individuais de aquisição de serviços de incubação na área do

empreendedorismo imprescindíveis ao arranque das empresas. Os beneficiários são as micro e

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

CONTRATAÇÃO DE RECURSOS 

HUMANOS ALTAMENTE 

QUALIFICADOS (PME)

Data de encerramento: 31/12/2019

Aviso: N.º ALG-59-2018-29

O aviso visa fomentar a contratação, por

parte das empresas, de recursos humanos

altamente qualificados dotados de grau

académico com nível de qualificação igual

ou superior a 6 (licenciados, mestres,

doutorados ou pós-doutorados) como

forma de aquisição de massa crítica e de

suporte ao desenvolvimento de processos

que promovam a inovação empresarial.

Os projetos a candidatar ao presente aviso

devem ser enquadrados na tipologia

prevista na alínea k) do n.º 2 do artigo 42.º

do RECI: “Contratação de recursos

humanos altamente qualificados pelas

empresas, associada a estratégias de

inovação”, através da mobilização da

Prioridade de Investimento 8.5 “Adaptação

à mudança dos trabalhadores, das

empresas e dos empresários”, a apoiar

com recurso ao Fundo Social Europeu

(FSE).

Os beneficiários são empresas PME

(micro, pequenas e médias empresas),

de qualquer natureza e sob qualquer

forma jurídica, nos termos conjugados do

número 1 do artigo 47.º, dos números 1, 2

e 5 do artigo 48.º e do ponto 6 do Anexo A

do Regulamento Específico do Domínio da

Competitividade e Internacionalização.

http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_01_SAICT_2019
http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_02_SAICT_2019
http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/aviso_05_si_2019
http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_20-SI-2018
http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_21-SI-2018
http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_23-SI-2018
https://algarve2020.pt/info/aviso/alg-59-2018-29
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Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico: Vale Oportunidades de

Investigação

Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: N.º 24/SI/2018

São suscetíveis de apoio os projetos individuais que visem a aquisição de serviços de consultoria em

atividades de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, de serviços de transferência de tecnologia,

bem como, da assistência técnica para a implementação de recomendações de curto prazo. Os

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

Sistema de Incentivos: Internacionalização das PME – Vale Oportunidades de Internacionalização

Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: N.º 25/SI/2018

São suscetíveis de apoio os projetos individuais que visem a aquisição de serviços de consultoria na

área da promoção de diagnósticos de oportunidades de internacionalização, bem como na assistência

técnica para a implementação de recomendações de curto prazo. Os beneficiários são PME de qualquer

natureza e sob qualquer forma jurídica. [Saber mais]

Sistema de Incentivos: Vale Indústria 4.0

Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: N.º 29/SI/2018

São suscetíveis de apoio os projetos individuais que visem a aquisição de serviços de consultoria para

diagnóstico da situação atual e identificação de uma estratégia conducente à adoção de tecnologias e

processos associados à indústria 4.0. Os beneficiários são PME de qualquer natureza e sob qualquer

forma jurídica. [Saber mais]

Sistema de Incentivos: Inovação Produtiva – Regime Contratual de Investimento

Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: N.º 06/SI/2017

Este concurso visa aumentar o investimento empresarial em atividades inovadoras (produto ou

processo), promovendo o incremento da produção transacionável e internacionalizável e a alteração do

perfil produtivo do tecido económico. Os beneficiários são empresas de qualquer natureza e sob qualquer

forma jurídica. [Saber mais]

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico: Projetos individuais

Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: N.º 25/SI/2016

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, através da realização de atividades

de investigação industrial e de desenvolvimento experimental. 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

Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: N.º 26/SI/2016

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]

INDÚSTRIA 4.0: FASE II DO PROGRAMA

A Fase II do “Programa Indústria 4.0”

contempla um conjunto de novas medidas

aceleradoras e recomendações assentes

em três eixos: Generalizar, Capacitar e

Assimilar.

As medidas incluem a partilha de

conhecimento, experiências e benefícios

como forma de estimular a transição

massificada para a i4.0 através de uma

ferramenta que permite às empresas fazer

um autodiagnóstico sobre a sua maturidade

digital - a Shift to 4.0.

Pretende-se ainda a consolidação de um

Roteiro para o Conhecimento i4.0, através

do reforço da iniciativa Open Days i4.0, que

visa a apresentação e promoção de boas

práticas, promovendo o diálogo entre a

academia e as empresas. Será também

criada uma rede de academias i4.0, em

parceria com o IEFP e MTSS, para que se

desenvolvam planos de qualificação dos

seus colaboradores (learning factories).

[Saber mais]

http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_24-SI-2018
http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_25-SI-2018
http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_29_2018
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_06-SI-2017
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_25-SI-2016
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_26-SI-2016
https://www.iapmei.pt/NOTICIAS/Industria-4-0-Governo-lanca-2-fase-do-programa.aspx
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MECANISMO DE GARANTIA PARA OS SETORES CULTURAIS E CRIATIVOS

O FEI - Fundo Europeu de Investimento e a Caixa Geral de Depósitos (CGD) assinaram, a 5 de abril

de 2019 em Lisboa, um acordo, no âmbito do instrumento de garantia para os Setores Culturais e

Criativos (SCC) da Comissão Europeia.

Constituído ao abrigo da vertente transsetorial do Programa «Europa Criativa», o Mecanismo de

Garantia para os setores Culturais e Criativos é o primeiro instrumento de investimento da UE

com um âmbito de aplicação tão alargado nos setores culturais e criativos.

Este instrumento beneficia do apoio do FEIE - Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos,

elemento fulcral do Plano de Investimento para a Europa - o Plano Juncker. Desta forma, a CGD irá

lançar um novo produto - Caixa Invest Cultura Criativa - para financiar pequenas e médias

empresas do setor cultural e criativo em Portugal. As PME portuguesas destes setores devem

contactar as agências da CGD para saber como podem aceder a estes instrumentos financeiros.

[Saber mais]

Projetos inovadores/experimentais na área social - Projetos para a sustentabilidade, inovação e

experimentação social - Programa de Parcerias para o Impacto

Data de encerramento: 06/06/2019 | Aviso: ALG-34-2019-02

O presente aviso visa apoiar a dinamização do empreendedorismo social e fomentar abordagens locais

inovadoras de desenvolvimento social, promovendo estratégias locais de inclusão ativa. São elegíveis as

ações de criação, desenvolvimento e/ou crescimento de Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo

Social (IIES) de elevado potencial de impacto, nomeadamente o desenvolvimento de produtos,

plataformas ou serviços inovadores com incidências sociais positivas, que contem com o apoio e

cofinanciamento de investidores sociais, nas condições apresentadas no Aviso. São beneficiários

elegíveis as entidades privadas e as seguintes entidades da economia social: cooperativas, associações

mutualistas, misericórdias, fundações, IPSS, associações e entidades abrangidas pelos subsetores

comunitário e autogestionário. [Saber mais]

Plano de Ação de Desenvolvimento de Recursos Endógenos - Operações

Data de encerramento: 19/09/2019 | Aviso: ALG-28-2016-16

O presente aviso visa assegurar a valorização económica dos recursos endógenos em espaços de baixa

densidade, através da dinamização de estratégias específicas. São beneficiários elegíveis a

administração local assim como outras entidades públicas e privadas sem fins lucrativos dos territórios

abrangidos pelo Plano de Ação de Desenvolvimento dos Recursos Endógenos (PADRE). São elegíveis

as ações de valorização económica dos recursos endógenos de natureza material e imaterial, desde que

enquadradas no PADRE aprovado, conforme apresentado no Anexo 1 do aviso. [Saber mais]

[Saber mais]

MEDIDA CONTRATO-EMPREGO

Data de encerramento: 20/07/2019

A medida Contrato-Emprego refere-se ao

apoio financeiro aos empregadores que

celebrem contratos de trabalho sem termo

ou a termo certo, por prazo igual ou superior

a 12 meses, com desempregados inscritos

no IEFP, com a obrigação de

proporcionarem formação profissional aos

trabalhadores contratados. São entidades

elegíveis as pessoas singulares ou

coletivas, de natureza jurídica privada, com

ou sem fins lucrativos.

MEDIDA CONTRATO-GERAÇÃO

Data de encerramento: 20/07/2019

A medida Contrato-Geração visa incentivar

a contratação sem termo e em simultâneo

de jovens e desempregados de longa

duração que se encontrem inscritos no

IEFP, com a obrigação de proporcionarem

formação profissional aos trabalhadores

contratados. São entidades elegíveis as

pessoas singulares ou coletivas, de

natureza jurídica privada, com ou sem fins

lucrativos.

Candidaturas abertas no âmbito do Programa Inclusão Social e Emprego

[Saber mais]

[Saber mais]

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/25-milhoes-de-euros-para-empresas-culturais-e-criativas-em-portugal
https://algarve2020.pt/info/aviso/alg-34-2019-02
https://algarve2020.pt/info/aviso/alg-28-2016-16
https://goo.gl/jyrdXD
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medida/contratoemprego/descContratoEmprego.jsp
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medContratoEmprego2.do?action=cgoverview
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[Saber mais]

Candidaturas abertas no âmbito do Programa Operacional Mar 2020

Apoio à Inovação e à Transferência de Conhecimento entre Cientistas e Pescadores

Data de encerramento: 31/05/2019 | Aviso: MAR20-P3-2019-36

Este aviso pretende estimular a criação e difusão de processos e produtos inovadores nas pescas e na

transformação e comercialização dos produtos da pesca e da aquicultura, bem como promover a

transferência de conhecimentos através de parcerias entre cientistas e pescadores. [Saber mais]

Apoio à Promoção da Saúde e do Bem-estar Animal

Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: MAR20-Q5-2016-13

Os apoios previstos visam promover o bem-estar dos animais cultivados nos estabelecimentos

aquícolas. São beneficiários as empresas aquícolas, organismos de direito público, grupos de defesa

sanitária do setor aquícola reconhecidos pela DGAV e os moluscicultores. [Saber mais]

Apoio financeiro à constituição de um seguro das populações aquícolas (Seguro Aquícola)

Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: MAR20-Q6-2016-14

São beneficiários do Seguro Aquícola que abrange a cobertura das perdas económicas por mortalidade

nas populações aquícolas, as pessoas singulares ou coletivas enquadradas nos CAE 03210 e 03220 ou

as associações cujos associados sejam produtores aquícolas. [Saber mais]

Apoio à Suspensão Temporária da Colheita de Moluscos Cultivados por Motivos de Saúde Pública

Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: MAR20-Q4-2016-12

Os apoios previstos visam compensar os aquicultores pela suspensão temporária da colheita de

moluscos cultivados, por motivos de saúde pública. São beneficiários os moluscicultores. [Saber mais]

Apoio à Armazenagem dos Produtos da Pesca

Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: MAR20-T1-2016-16

Os apoios previstos visam compensar, no período 2014-2018 as organizações de produtores e as

associações de organizações de produtores pelos custos com a estabilização e armazenagem dos

produtos da pesca, promovendo por essa via a estabilização dos mercados. [Saber mais]

Apoio aos Investimentos a Bordo no Domínio da Eficiência Energética

Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: MAR20-P1-2016-10

Podem apresentar candidaturas os proprietários de navios de pesca registados na frota, pescadores e

organizações de pescadores reconhecidas pelo Estado. [Saber mais]

Apoio ao Arranque de Atividade para Jovens Pescadores

Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: MAR20-P2-2016-11

Os apoios visam facilitar o estabelecimento inicial das atividades no sector da pesca por jovens

pescadores, contribuindo para a aquisição da primeira embarcação de pesca. [Saber mais]

Apoio aos Planos de Produção e Comercialização

Data de encerramento: 30/12/2020 | Aviso: MAR20-S5-2018-03

São suscetíveis de apoio as operações de preparação e execução dos planos de produção e de

comercialização das organizações de produtores, no âmbito das campanhas de pesca. [Saber mais]

APOIO À EXECUÇÃO DA POLÍTICA

MARÍTIMA INTEGRADA NO DOMÍNIO DA

VIGILÂNCIA MARÍTIMA INTEGRADA

Data de encerramento: 10/05/2019

Aviso: MAR20-T3-2019-37

Em alinhamento com a Portaria n.º118-

B/2016, de 29 de abril, este aviso de

concurso pretende alcançar os objetivos da

Vigilância Marítima Integrada (VMI),

colocando à disposição das autoridades

envolvidas na vigilância marítima,

capacidades tecnológicas e serviços

inovadores, a fim de trocar informação e

dados, aumentando a interoperabilidade

organizacional, legal, técnica e semântica

entre os parceiros.

APOIO À CESSAÇÃO TEMPORÁRIA DAS

ATIVIDADES DE PESCA COM RECURSO

A ARTES DE CERCO

Data de encerramento: 15/05/2019

Aviso: MAR20-P9-2018-22

Os apoios previstos têm como finalidade

compensar os armadores e pescadores pela

cessação da atividade da pesca do cerco,

determinada ao abrigo da alínea b) do n.º 1

do artigo 7.º do Regulamento (UE) n.º

1380/2013, do Parlamento Europeu e do

Conselho, de 11 de dezembro de 2013,

relativo à Política Comum das Pescas

(PCP), com o objetivo de reforçar a

conservação e a exploração sustentável da

sardinha.

[Saber mais]

[Saber mais]

https://goo.gl/jyrdXD
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=52f0ede2-0417-40a2-aa62-014633b4affe
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=1fd483a2-1674-41df-9530-d64f797fae56
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=2aed2a9a-04fd-460b-866a-27bcd4f64c1e
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=1272502d-2a38-4c9c-9dea-5227475cf8c5
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=45aa7276-d323-44f8-a8fe-ba9900221d92
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=9f62b33d-5ef0-4539-a6f3-d255179eb617
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=a57b6637-575d-42a1-a04f-210093e4d464
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=ac8c9ec6-87c2-496f-a982-3e02b5cb66c2
https://dre.pt/pesquisa/-/search/74316115/details/maximized
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=a883aa29-4787-46f6-8d74-6da012336e97
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=0b48ed2b-8f0c-47e7-ace0-49c37cbe65f2
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Operação 3.2.1 - Investimento na Exploração Agrícola | Viticultura (15º Anúncio)

Data de encerramento: 07/05/2019 | Aviso: Anúncio 15/3.2.1/2019

Os apoios previstos visam reforçar a viabilidade das explorações agrícolas, promovendo a inovação, a

formação, a capacitação organizacional e o redimensionamento das empresas; preservar e melhorar o

ambiente, assegurando a compatibilidade dos investimentos com as normas ambientais e de higiene e

segurança no trabalho; e apoiar a instalação de novas plantações de vinhas devidamente autorizadas. A

tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos nas explorações agrícolas cujo valor total seja

superior a 25.000€. [Saber mais]

Operação 5.2.1 - Organizações Interprofissionais (2º Anúncio)

Data de encerramento: 29/05/2019 | Aviso: Anúncio 02/5.2.1/2019

Os apoios previstos visam apoiar a execução de planos de ação a implementar por Organizações

Interprofissionais legalmente reconhecidas, tendo em vista promover condições propícias à cooperação,

equidade e transparência nas relações entre os diferentes níveis das fileiras dos setores agrícola,

agroalimentar e florestal e a um grau mais elevado de autorregulação; e contribuir para a melhoria da

rentabilidade económica das fileiras, da segurança alimentar, da qualidade dos produtos, do acesso dos

produtos ao mercado e da utilização dos recursos de forma mais eficiente e sustentável. [Saber mais]

Operação 6.2.1 - Prevenção de Calamidades e Catástrofes Naturais (1º Concurso)

Data de encerramento: 14/06/2019 | Aviso: Anúncio 01/6.2.1/2019

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos em viveiros para a produção de plantas de

espécies ornamentais, fruteiras e de videira conhecidas como suscetíveis à Xylella fastidiosa, que se

encontrem em atividade, e cujo valor total de investimento elegível, apurado em sede de análise, seja

superior a 5.000€. [Saber mais]

Operação 8.1.3 - Prevenção da Floresta contra Agentes Bióticos e Abióticos (4º Anúncio)

Data de encerramento: 28/06/2019 | Aviso: Anúncio 04/8.1.3/2019

A tipologia de intervenção a apoiar diz respeito a investimentos na prevenção e controlo de agentes

bióticos nocivos ao nível de intervenções com escala territorial relevante, circunscritos a determinadas

áreas críticas e prioritárias para cada um dos cinco sistemas florestais considerados: pinheiro bravo;

pinheiro manso; sobreiro e azinheira; castanheiro; eucalipto. [Saber mais]

Operação 10.3.1 - Cooperação interterritorial e transnacional dos GAL (2º Concurso)

Data de encerramento: 28/06/2019 | Aviso: Anúncio 02/10.3.1/2019

A tipologia de intervenção a apoiar respeita à preparação de projetos de cooperação interterritorial e de

cooperação transnacional assim como o seu desenvolvimento. Os investimentos têm de incidir na área

de intervenção dos territórios rurais abrangidos pela lista de freguesias prevista no PDR2020. [Saber

mais]

[Saber mais]

Candidaturas abertas no âmbito do PDR 2020

OPERAÇÃO 3.2.1 - INVESTIMENTO NA

EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA |

CEREALICULTURA (16º ANÚNCIO)

Data de encerramento: 07/05/2019

Aviso: Anúncio 16/3.2.1/2019

Os apoios previstos visam reforçar a

viabilidade das explorações agrícolas,

promovendo a inovação, a formação, a

capacitação organizacional e o

redimensionamento das empresas;

preservar e melhorar o ambiente,

assegurando a compatibilidade dos

investimentos com as normas ambientais e

de higiene e segurança no trabalho; e apoiar

o setor da cerealicultura incluindo o arroz.

A tipologia de intervenção a apoiar respeita

a investimentos nas explorações agrícolas

cujo valor total seja superior a 25.000€.

Podem beneficiar dos apoios previstos as

pessoas singulares ou coletivas que

exerçam atividade agrícola ou que se

dediquem à transformação ou

comercialização de produtos agrícolas.

Os apoios são concedidos sob a forma de

subsídio não reembolsável para os

investimentos elegíveis até 700.000€ por

beneficiário e de subvenção reembolsável

no que exceder aquele montante, até ao

valor máximo de 5.000.000€ de investimento

elegível por beneficiário.

[Saber mais]

http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-2-Competitividade-e-Organizacao-da-Producao/Medida-3-Valorizacao-da-Producao-Agricola/Acao-3.2-Investimento-na-Exploracao-Agricola/Operacao-3.2.1-Investimento-na-Exploracao-Agricola
http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-2-Competitividade-e-Organizacao-da-Producao/Medida-5-Organizacao-da-Producao/Acao-5.2-Organizacoes-Interprofissionais/Operacao-5.2.1-Interprofissionais
http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-2-Competitividade-e-Organizacao-da-Producao/Medida-6-Gestao-do-Risco-e-Restabelecimento-do-Potencial-Produtivo/Acao-6.2-Prevencao-e-Restabelecimento-do-Potencial-Produtivo/Operacao-6.2.1-Prevencao-de-Calamidades-e-Catastrofes-Naturais
http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.3-Prevencao-da-Floresta-contra-Agentes-Bioticos-e-Abioticos
http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-4-Desenvolvimento-local/Medida-10-LEADER/Acao-10.3-Atividades-de-Cooperacao-dos-GAL/Operacao-10.3.1-Cooperacao-Interterritorial-e-Transacional-dos-Grupos-de-Acao-Local
https://goo.gl/jyrdXD
http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-2-Competitividade-e-Organizacao-da-Producao/Medida-3-Valorizacao-da-Producao-Agricola/Acao-3.2-Investimento-na-Exploracao-Agricola/Operacao-3.2.1-Investimento-na-Exploracao-Agricola


Boletim informativo 16

Maio 2019

88

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização

As candidaturas apresentadas devem contribuir para o processo de modernização e capacitação das

empresas de transformação e comercialização de produtos agrícolas. A tipologia de intervenção a apoiar

respeita a investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas cujo custo total

elegível, apurado em sede de análise, seja igual ou superior a 10.000€ e inferior ou igual a 200.000€.

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos em atividades económicas não agrícolas nas

explorações agrícolas cujo custo total elegível, apurado em sede de análise, seja igual ou superior a

10.000€ e inferior ou igual a 200.000€. As atividades económicas elegíveis encontram-se mencionadas

nos respetivos avisos.

10.2.1.6 – Renovação de aldeias

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos na recuperação e beneficiação do

património local, paisagístico e ambiental de interesse coletivo e seu apetrechamento, sinalética de

itinerários paisagísticos, ambientais e agroturísticos e elaboração e divulgação de material documental

relativo ao património alvo de intervenção, incluindo ações de sensibilização, cujo custo total elegível,

apurado em sede de análise, seja igual ou superior a 5.000€ e inferior ou igual a 200.000€.

[Saber mais]

Candidaturas abertas no âmbito dos Grupos de Ação Local (GAL)

GAL ADERE 2020

O território de intervenção do GAL ADERE

2020 é constituído por:

• todas as freguesias dos concelhos de

Aljezur, Monchique e Vila do Bispo;

• as freguesias de Luz, Odiáxere,

Bensafrim-Barão de São João no

concelho de Lagos;

• as freguesias de Silves, Alcantarilha-

Pêra e Algoz-Tunes no concelho de

Silves;

• as freguesias de Alvor e Mexilhoeira

Grande no concelho de Portimão.

GAL INTERIOR DO ALGARVE CENTRAL

O território de intervenção do GAL Interior

do Algarve Central é constituído por:

• Albufeira (Guia e Paderne);

• Faro (Santa Bárbara de Nexe e UF de

Conceição e Estoi);

• Loulé (Alte, Ameixial, Boliqueime, Salir,

São Sebastião e UF de Querença, Tôr e

Benafim);

• Olhão (Pechão e UF de Moncarapacho

e Fuseta);

• São Brás de Alportel (São Brás de

Alportel);

• Silves (São Bartolomeu de Messines e

São Marcos da Serra);

• Tavira (Cachopo, Santa Catarina da

Fonte do Bispo e UF de Luz de Tavira e

Santo Estêvão).

GAL Aviso Data de encerramento

GAL ADERE 2020 N.º004/ADERE2020/10212/2019 31.05.2019

GAL Interior do Algarve Central N.º003/INLOCO/10212/2019 31.05.2019

GAL Aviso Data de encerramento

GAL ADERE 2020 N.º003/ADERE2020/10213/2019 31.05.2019

GAL Interior do Algarve Central N.º003/INLOCO/10213/2019 07.06.2019

GAL Aviso Data de encerramento

GAL Interior do Algarve Central N.º003/INLOCO/10216/2019 31.05.2019

[Saber mais]

[Saber mais]

https://goo.gl/jyrdXD
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/1868968
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/1871945
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/1868969
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/1871967
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/1871967
http://www.in-loco.pt/pt/mapa/
https://www.galadererural.org/blank-1
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TURISMO DE PORTUGAL

Linha de Apoio à Qualificação da Oferta 2018-2019

Data de encerramento: 31/12/2019

O Turismo de Portugal, em parceria com o Sistema Bancário, disponibiliza um instrumento financeiro até 31 de dezembro de 2019 para o financiamento a

médio e longo prazo de projetos de investimento de empresas do Turismo que se traduzam, sobretudo, na requalificação empreendimentos turísticos e de

estabelecimentos de alojamento local, criação de empreendimentos turísticos e de estabelecimentos de alojamento local inovadores, situados em territórios

de baixa densidade, projetos na área da animação e da restauração, requalificação de estabelecimentos com a distinção “Lojas com História”, bem como

projetos de empreendedorismo turístico. [Saber mais]

Linha de Apoio à Qualificação da Oferta 2018-2019: Linha de Apoio à Valorização do Algarve

Data de encerramento: 30/06/2019

O Turismo de Portugal, em parceria com o Sistema Bancário, e no âmbito da Linha de Apoio à Qualificação da Oferta, disponibiliza um instrumento financeiro

específico, até 30 de junho de 2019 destinado ao financiamento a médio e longo prazo de projetos de investimento que tenham por objeto empreendimentos,

estabelecimentos e atividades localizadas na região NUT II do Algarve e que contribuam para a valorização e diversificação da oferta turística daquela

região, tendo em vista reforçar a competitividade e a sustentabilidade da mesma enquanto destino turístico. São enquadráveis os projetos de investimento

que se traduzam, sobretudo, na requalificação empreendimentos turísticos e de estabelecimentos de alojamento local, criação de empreendimentos

turísticos e de estabelecimentos de alojamento local inovadores, situados em territórios de baixa densidade, projetos na área da animação e da restauração,

requalificação de estabelecimentos com a distinção “Lojas com História”, bem como projetos de empreendedorismo turístico. [Saber mais]

Linha de Apoio à Qualificação da Oferta 2018-2019: Linha de Apoio à Sustentabilidade Ambiental no Turismo

Data de encerramento: 30/06/2019

O Turismo de Portugal, em parceria com o Sistema Bancário e no âmbito da Linha de Apoio à Qualificação da Oferta, disponibiliza, até 30 de junho de 2019,

um instrumento financeiro específico destinado ao financiamento a médio e longo prazo de projetos de investimento que visem melhorar o desempenho

energético e ambiental das PME do turismo. São enquadráveis os projetos de investimento que contribuam para uma gestão eficiente dos consumos de

água e da produção de resíduos sólidos urbanos, bem como os que contribuam para a gestão eficiente da energia e que tenham sido objeto de aprovação

no âmbito da Linha de Eficiência Energética, criada em parceria entre o sistema financeiro e o sistema nacional de garantia mútua, ou do IFRRU 2020.

[Saber mais]

Linha de Apoio ao Programa Revive

O Programa Revive visa promover e agilizar os processos de rentabilização e preservação de património público que se encontra devoluto, tornando-o apto

para afetação a uma atividade económica com finalidade turística, gerar riqueza e postos de trabalho, promover o reforço da atratividade de destinos

regionais, a desconcentração da procura e o desenvolvimento de várias regiões do país. A Linha de crédito com garantia mútua – Programa Revive

disponibiliza um montante global de até 150 milhões de euros para apoio à reabilitação dos edifícios, no âmbito do Programa Revive, de acordo com lista do

Turismo de Portugal, e destina-se a pequenas e médias empresas (PME). [Saber mais]

Outros apoios disponíveis

http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/financiamento/ficha-informativa-linha-apoio-a-qualificacao-da-oferta-setembro-2018.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/financiamento/ficha-informativa-linha-apoio-a-qualificacao-da-oferta-algarve-setembro-2018.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/financiamento/ficha-informativa-linha-apoio-a-qualificacao-da-oferta-dez-2018.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/Linha-de-credito-com-garantia-mutua-programa-revive.aspx
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FIS – FUNDO PARA A INOVAÇÃO SOCIAL

Programa Valorizar: Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior

Data de encerramento: 30/11/2019

Criada no âmbito do Programa Valorizar, que visa promover a contínua qualificação dos destinos através da regeneração, requalificação e reabilitação dos

espaços públicos com interesse para o turismo e da valorização do património cultural e natural do país, a Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior

tem como principal objetivo o apoio ao investimento a iniciativas/projetos com interesse para o turismo, que promovam a coesão económica e social do

território, em linha com o Programa Nacional para a Coesão Territorial (PNCT), revisto pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 116/2018. [Saber mais]

Programa de Investimento em Territórios de Baixa Densidade – 2ª fase (Turismo Fundos)

Data de encerramento: 30/06/2019

Este Programa visa a dinamização do investimento e a criação de emprego nos territórios de baixa densidade, identificados como tal no Programa Nacional

para a Coesão Territorial, através da valorização económica de ativos imobiliários afetos ou a afetar a atividades do setor do turismo, bem como a promoção

do desenvolvimento e sustentabilidade das economias regionais. [Saber mais]

FUNDO AMBIENTAL

CIRCULAr: Startups

Data de encerramento: 27/05/2019

O presente aviso pretende apoiar uma entidade que ofereça um programa de aceleração de economia circular para a

comunidade startup e empresarial. Este programa de aceleração (também designado por Aceleradora) deve incidir sobre: i)

startups que queiram desenvolver e escalar oportunidades de negócio identificadas no âmbito da economia circular; e sobre

ii) empresas já existentes, mas que queiram desenvolver/escalar oportunidades de negócio no âmbito da economia circular

ou adaptar o seu produto, serviço ou modelo de negócio às oportunidades da economia circular. [Saber mais]

O FIS, é o novo instrumento de política pública para dinamização do investimento de impacto em Portugal. Assegurado por

verbas do FSE - Fundo Social Europeu e nacionais e a operar nas vertentes de Crédito e Capital, o FIS é um dos quatro

instrumentos no âmbito da Iniciativa Portugal Inovação Social e destina-se a apoiar Iniciativas de Inovação e

Empreendedorismo Social (IIES) que desenvolvam respostas inovadoras, impactantes e sustentáveis à resolução de

problemas sociais, com impacto nas seguintes áreas de atuação: promoção de emprego, formação e educação; inclusão

social, financeira e digital; promoção do envelhecimento ativo; promoção da saúde e bem-estar; outras áreas que possam

ser consideradas iniciativas de inovação e empreendedorismo social. [Saber mais]

Data de encerramento: 31/05/2019

Encontra-se a decorrer até 31 de maio de 2019 o período para a apresentação de requerimentos por parte das empresas com despesas em I&D no âmbito

do Sistema de Incentivos Fiscais à I&D Empresarial, devendo para o efeito preencher o formulário disponível em http://sifide.ani.pt/

O SIFIDE II – Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e Desenvolvimento Empresarial II apoia projetos de I&D promovidos por empresas,

compreendendo atividades de investigação e desenvolvimento experimental, conducentes à criação de novos produtos, processos ou sistemas, que se

traduzam num avanço técnico-científico para o setor, através da dedução à coleta do IRC das respetivas despesas em I&D. [Saber mais]

SIFIDE – SISTEMA DE INCENTIVOS FISCAIS À I&D EMPRESARIAL

https://www.turismofundos.pt/ficheiros/Territorios-de-Baixa-Densidade.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/116341225
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/programa-valorizar/Paginas/Linha-de-apoio-a-valorizacao-turistica-do-interior-valorizar.aspx
https://www.turismofundos.pt/ficheiros/Territorios-de-Baixa-Densidade.pdf
https://www.turismofundos.pt/atividade/programa-de-investimento-em-territorios-de-baixa-densidade/2-fase/enquadramento
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2019/economia-circular/circular-startups.aspx
https://www.fis.gov.pt/
http://sifide.ani.pt/
http://sifide.ani.pt/
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Evento: Programa BEST | Cost Management na Restauração

Data: 06 de maio de 2019 | Local: Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António

No âmbito do Programa nacional de capacitação de empresários, empreendedores e gestores

de Turismo - BEST – Business Education for Smart Tourism – será realizada uma ação de

formação sobre o tema “Cost Management na Restauração”. Este evento é promovido pelo

Turismo de Portugal em parceria com a Confederação do Turismo de Portugal (CTP) e as

associações do setor. [Saber mais]

Evento: IIº Workshop EETur: “Transição energética no setor hoteleiro”

Data: 07 de maio de 2019 | Local: Auditório Carlos do Carmo (Lagoa)

Este evento pretende mobilizar o setor hoteleiro e toda a cadeia de valor do turismo para a

transição energética no setor, com divulgação alargada de boas práticas, projetos bem

sucedidos, tecnologias e soluções inovadoras dentro do mercado energético, visando alcançar

um maior nível de eficiência energética nos edifícios com sistemas de produção de energia mais

descentralizados, assentes em recursos renováveis e diversificados. A participação é gratuita

mas carece de inscrição prévia e confirmação. [Saber mais]

Evento: European Maritime Day 2019

Data: 16 e 17 de maio de 2019 | Local: Centro de Congressos de Lisboa

O European Maritime Day 2019, promovido anualmente pela DG MARE, é dedicado ao

empreendedorismo azul, inovação e investimento, com um enfoque especial nas questões da

investigação e inovação para um oceano saudável. Este evento pretende constituir-se como um

ponto de encontro entre os principais players europeus da economia do Mar. [Saber mais]

Evento: Como elaborar o plano financeiro da minha empresa (Plano Nacional de

Formação Financeira)

Data: 21 de maio de 2019 | Local: Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve (Faro)

Data: 22 de maio de 2019 | Local: Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António

Como elaborar o plano financeiro da minha empresa é uma das ações de formação organizadas

pelo Turismo de Portugal, e a Academia de PME do IAPMEI – Agência para a Competitividade e

Inovação em parceria com várias entidades da envolvente económica, inseridas no Plano

Nacional de Formação Financeira (PNFF). Esta iniciativa tem como objetivo promover a literacia

financeira junto do tecido empresarial. [Saber mais]

Prémios da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP)

Esta iniciativa tem como objetivo premiar e distinguir as melhores empresas, instituições,

estabelecimentos e profissionais que se destacaram em 2018 neste setor. As inscrições são

gratuitas e devem ser submetidas até ao próximo dia 24 de maio de 2019. [Saber mais]

Eventos
Portugal Economia Social 

2019

Data: 15 e 16 de maio de 2019

Local: Centro de Congressos de Lisboa

A edição de 2019 do maior evento nacional

para o setor da economia social irá realizar-

se nos dias 15 e 16 de maio, no Centro de

Congressos de Lisboa.

Este evento tem como principais objetivos

estimular o empreendedorismo e a

inovação social e promover a economia

social solidária.

Pretende-se ainda que o evento promova o

ponto de encontro e debate entre os

principais players do setor da economia

social.

A entrada é gratuita mediante pré-registo.

Mais informações disponíveis em:

www.fis.gov.pt

Prémio

http://business.turismodeportugal.pt/pt/noticias/Paginas/turismo-de-portugal-lanca-programa-nacional-capacitacao-empresarial.aspx
https://www.eetur.com/
http://www.cvent.com/events/5th-unwto-world-forum-on-gastronomy-tourism/agenda-57a3d9d083884a3ba48908077b181468.aspx?RefID=Home
http://business.turismodeportugal.pt/pt/noticias/Paginas/turismo-de-portugal-e-iapmei-organizam-formacao-financeira-2019.aspx
http://www.premiosahresp.pt/?fbclid=IwAR1mxmH8_GRn9zIwLd-w1PT8g3BZcLL-O75Ms2gE9QvcSKOmuLXYUKQ03SI#RegisterForm
https://business.fil.pt/login
https://www.fis.gov.pt/
https://www.fis.gov.pt/
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BREXIT – Medidas de preparação e contingência

O Governo Português tem vindo a aprovar um conjunto de medidas de preparação e de

contingência, que se propõe a implementar, tendo em vista minimizar os efeitos decorrentes da

eventual saída do Reino Unido da União Europeia.

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 48/2019 de 4 março destacam-se as

seguintes medidas de preparação e contingência em matéria de agentes económicos:

• Criação de uma linha específica de apoio para as empresas, com um montante global de 50

milhões de euros, que tem por objetivo colmatar as falhas de mercado identificadas nas

operações de financiamento (Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua e IAPMEI);

• Criação de um incentivo financeiro que permita disponibilizar às empresas portuguesas apoio

na elaboração de um diagnóstico e na definição de um plano de ação (Portugal 2020);

• Disponibilização de apoio especializado e em proximidade às PME, através dos CAE -

Centros de Apoio Empresarial (IAPMEI e DGAE);

• Disseminação de informação personalizada em plataformas digitais, bem como a realização

de sessões de esclarecimento junto do tecido empresarial nacional, em particular das PME

(IAPMEI e DGAE);

• Capacitação dos Espaços Empresas em Portugal para apoiar empresas do Reino Unido que

queiram deslocalizar sede ou abrir sucursal em Portugal (Portugal In, Instituto dos Registos e

do Notariado, IAPMEI, DGAE e AICEP);

• Criação de uma área de atendimento online para informações aos turistas e operadores

britânicos (Turismo de Portugal);

• Desenvolvimento de uma campanha de promoção específica no Reino Unido (Turismo de

Portugal).

Enquanto medidas de contingência para cidadãos nacionais do Reino Unido que tenham

residência estabelecida em território nacional à data de saída do Reino Unido da União Europeia,

foi publicada a Lei 27-A/2019 de 28 março, das quais se relevam: direitos de residência; direitos

político-eleitorais; frequência de ensino superior; segurança social; atividades profissionais;

saúde; títulos de condução.

[Saber mais]

Informações úteis

Portugal Exporta

Foi lançada a nova plataforma digital

‘Portugal Exporta’, uma iniciativa da

AICEP que tem como objetivo apoiar as

empresas portuguesas a aumentar os seus

níveis de exportação.

Com o apoio do COMPETE 2020, esta

plataforma desenvolve novos produtos e

serviços de maior valor acrescentado e

completamente customizados, indo ao

encontro das expectativas e necessidades

específicas de cada empresa, tendo em

conta o seu grau de maturidade para a

internacionalização, setor de atividade e

produtos.

A plataforma “Portugal Exporta” disponibiliza

as seguintes ferramentas:

• matching entre empresas e mercados,

importadores e parceiros;

• indicação de oportunidades de negócio,

ações comerciais e de capacitação;

• desenho de planos de ação de

internacionalização à medida;

• diagnósticos de maturidade da

empresa;

• sugestão de notícias, eventos e outros

conteúdos relevantes assim como

alertas para os prazos dos incentivos

disponíveis.

[Saber mais]

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/120454169/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121734971/details/maximized
http://www.dgae.gov.pt/comunicacao/destaques/brexit-perguntas-frequentes.aspx
http://www.adcoesao.pt/content/portugal-exporta-conta-com-o-apoio-do-compete-2020
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Criação do mecanismo de alerta precoce (MAP) quanto à situação económica e financeira das

empresas

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 42/2016, de 18 de agosto, aprovou o Programa

Capitalizar. No âmbito do eixo da Simplificação Administrativa e Enquadramento Sistémico, foi

aprovada a medida «disseminar o mecanismo de early warning» desenvolvido pelo IAPMEI —

Agência para a Competitividade e Inovação, I. P., nomeadamente pela integração dos dados que

as empresas reportam à Autoridade Tributária e ao Banco de Portugal» (medida n.º 4).

Neste contexto, o Decreto-Lei n.º 47/2019 de 11 de abril cria o mecanismo de alerta precoce

(MAP), que consiste num procedimento de prestação de informação económica e financeira aos

membros dos órgãos de administração das empresas com sede em Portugal, numa base anual,

constituindo um mecanismo de apoio à decisão e gestão empresarial com base em análises

estatísticas.

Regime de certificação de empresas tendo em vista o acolhimento de nacionais de Estados

terceiros que pretendam desenvolver uma atividade altamente qualificada em Portugal – 1ª

Alteração

A Portaria n.º 328/2018, de 19 de dezembro, definiu o regime de certificação de empresas tendo

em vista o acolhimento de nacionais de Estados terceiros que pretendam desenvolver uma

atividade altamente qualificada em Portugal.

Tendo-se criado um programa mais eficaz e eficiente de concessão de visto de

residência/atribuição de autorização de residência para imigrantes altamente qualificados,

designado programa «Tech Visa», cabendo legalmente ao Governo a certificação das empresas

que, através da celebração de contrato de trabalho com quadros altamente qualificados e/ou

especializados, permitam a estes a fruição do mesmo, cumpridos que estejam os restantes

requisitos legais, mostra-se ora essencial a extensão deste programa a outras empresas que

possam estar na mesma situação (outras empresas que desenvolvam a sua atividade em

Portugal e que contratem trabalhadores com atividades cujo exercício requeira competências

técnicas especializadas, de caráter excecional ou uma qualificação adequada para o respetivo

exercício). Neste contexto, a portaria nº 99/2019 de 4 de abril procede à primeira à Portaria n.º

328/2018.

Webinar – European Partnership Agreement (EPA) entre a União Europeia e o Japão –

Oportunidades para os produtos de Indicação Geográfica

O Acordo de Parceria Europeu (EPA) garante o registo e proteção de mais de 200 produtos de

Indicação Geográfica (DOP e IGP), tais como vinhos e outros alimentos, havendo a possibilidade

de adicionar novos produtos.

Neste contexto, realizar-se-á, no dia 07 de maio, o primeiro de uma série de webinar promovido

pelo “EU-Japan EPA Helpdesk”.

Mais informação em www.eu-japan.eu/epa-helpdesk

Portal Europeu de Projetos 

de Investimento (PEPI)
O PEPI é o portal que permite aos promotores

estabelecidos na UE dar a conhecer os seus

projetos a potenciais investidores em todo o

mundo, através da página web

ec.europa.eu/eipp.

Este é um serviço gratuito prestado pela

Comissão Europeia e faz parte da iniciativa

«Plano de Investimento para a Europa», que

tem por objetivo mobilizar o investimento,

promover o crescimento económico e criar

emprego em toda a UE.

Destacam-se os seguintes setores relevantes

abrangidos pelo PEPI:

• Conhecimento e economia digital

(Investigação, desenvolvimento e

inovação; Infraestruturas TIC; Outros

domínios digitais);

• Infraestruturas sociais e outras (Capital

humano, educação e formação; Saúde;

Setor cultural e criativo; Turismo;

Infraestruturas sociais, economia social e

solidária);

• União da Energia (Produção de energias

renováveis; Produção de energias

convencionais; Eficiência Energética;

Infraestrutura de eletricidade;

Infraestrutura de gás; Extração e refinação

de combustíveis; I&D no domínio da

energia);

• Recursos e Ambiente (Recursos

naturais; Agricultura e desenvolvimento

rural, silvicultura e bioeconomia; Eficiência

na utilização dos recursos e proteção do

ambiente, incluindo a economia azul;

Alterações climáticas).

[Saber mais]

https://dre.pt/application/conteudo/75158988
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122074191/details/maximized?serie=I&day=2019-04-11&date=2019-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/117441497/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/conteudo/121987031
https://www.eu-japan.eu/epa-helpdesk
http://www.adcoesao.pt/newsletter_item/3155/2260/1
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A Unidade Nacional de Gestão do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu 2014-2021, criada pela Resolução do Conselho de

Ministros nº 39/2017, constitui o ponto focal nacional dos EEA Grants e assegura a supervisão global, comunicação e comissão de acompanhamento.

O EEA Grants é composto pelo Fundo de Relações Bilaterais (FRB) e por cinco programas, cada qual com um operador/gestor próprio.

Até 2021 está alocada uma verba global de cerca de 102 milhões de Euros, com taxas de comparticipação que podem alcançar 100%; embora a média

seja de 85%). Os concursos abrirão em três modalidades: (1) Open call: elegibilidade aberta (qualquer entidade legalmente constituída pode candidatar-

se); (2) Small Grant scheme: elegibilidade aberta (qualquer entidade legalmente constituída pode candidatar-se) e (3) Projetos pré-definidos: não

concorrenciais.

Fundo de Relações Bilaterais | Unidade Nacional de Gestão do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu

O Fundo de Relações Bilaterais, com uma alocação de 2 milhões de Euros, apoia iniciativas que visem o fortalecimento das relações entre Portugal e a

Islândia, o Liechtenstein e a Noruega. São elegíveis iniciativas nas mais diversas áreas desde que exista interesse bilateral. É obrigatório que a

candidatura seja feita em parceria com uma ou mais entidades dos países doadores.

O Concurso FBR # 1 está aberto em permanência até dezembro de 2020, tendo períodos de decisão de 4 meses. Assim, a 18 de maio encerra o 1º

período e todas as candidaturas submetidas até esse momento serão avaliadas e assim sucessivamente.

O montante mínimo de cada iniciativa é de 5.000€ e máximo de 15.000€.

Crescimento Azul | Direção-Geral das Políticas do Mar

O Programa Crescimento Azul apoia projetos que promovam o crescimento marinho e marítimo sustentável privilegiando as PME (visa promover o

desenvolvimento de novos produtos e serviços na economia do mar, seja em setores tradicionais, seja em setores emergentes), bem como apoiar a

investigação, ciência e tecnologia, educação e formação profissional (capacitação dos recursos humanos e criação de novos cursos relacionados com a

economia azul).

O Programa assenta em 3 áreas programáticas: (1) Desenvolvimento de Negócios, Inovação e PME; (2) Investigação e (3) Educação, Bolsas de

Estudo, Literacia e Empreendedorismo Jovem. A implementação do programa será feita através de open calls (ainda não aprovadas/abertas, embora se

preveja que ocorram em 2019/2020), small grants schemes (destinadas a start-ups) e projetos pré-definidos. Está previsto que a taxa de apoio seja

variável (entre 25% e 100%) e a possibilidade de haver majoração das candidaturas em parceria com entidades dos países doadores, embora esta

não seja obrigatória.

O programa Crescimento Azul, dos EEA Grants, será também apresentado no European Maritime Day, que decorrerá em Lisboa. Encontram-se

abertos concursos para a participação em eventos de matchmaking, com a comparticipação de despesas de deslocação: Blue growth matchmaking

– Lisboa 14 de maio (registo até 3 de maio); Conferência e matchmaking – Alesund, Noruega, 21 e 22 de maio (registo até 13 de maio).

https://dre.pt/application/conteudo/106579659
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/fundo-de-relacoes-bilaterais/
https://www.eeagrants.gov.pt/media/1366/fbr-open-call1-pt.pdf
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en
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Ambiente | Secretaria-Geral do Ambiente e Transição Energética

O Programa "Ambiente, Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono", que assenta em três áreas de atuação, com grupos-alvo distintos: (1)

Promover a Economia Circular (incide no setor dos plásticos e da construção e tem como grupos alvo: PME, indústria, associações do setor e

clusters); (2) Descarbonizar a sociedade (grupo-alvo: autarquias, empresas (PME e start-ups) e (3) Valorização do território (incide nas Reservas da

Biosfera e tem como grupos alvo as autarquias cujo território abranja Reservas da Biosfera)

Ainda não se encontram abertos avisos de concursos, embora se preveja o seu lançamento a curto prazo bem como a realização de sessões de

esclarecimento (a transmitir em streaming). No âmbito da área de atuação “Descarbonizar a sociedade” encontra-se prevista a abertura de concurso

para Laboratórios Vivos para a Descarbonização, ao qual serão alocados cerca de 6M€.

Cultura | Direção-Geral do Património Cultural

O Programa Cultura visa o fortalecimento da cooperação cultural em Portugal e apoia projetos que promovam o desenvolvimento social e económico

através da cooperação, do empreendedorismo e da gestão cultural. O programa estrutura-se em dois eixos, com as seguintes especificidades: (1)

Património Cultural: i) Património cultural costeiro (apenas considerado o património classificado – monumento nacional; imóvel de interesse público

e imóvel de interesse municipal – ou em vias de classificação), podendo ser desenvolvidas ações/investimentos de caráter material e imaterial; ii)

Património subaquático e iii) Património cinematográfico (nestas últimas vertentes apenas serão apoiados projetos pré-definidos) e (2) Artes

(incide na programação artística em territórios de baixa densidade)

O programa funcionará através de avisos (ainda não abertos) e projetos pré-definidos, estando previsto que: na call #1, dirigida ao património

costeiro, sejam apoiados 5 a 8 projetos, com financiamento máximo de 750.000€ e mínimo de 500.000€; na call #2 dirigida às artes, sejam apoiados

entre 8 a 13 projetos (com duração de 18 a 24 meses), com financiamento máximo de 400.000€ e mínimo de 250.000€. O promotor deve ser qualquer

entidade privada que desenvolva atividade na área das artes, tendo como parceiros obrigatórios os municípios. Em ambos os casos, prevê-se que as

parcerias sejam obrigatórias.

Conciliação e Igualdade de Género | Comissão para a Cidadania e Igualdade

O Programa Conciliação e Igualdade de Género tem como objetivo apoiar projetos e iniciativas estruturantes para o país na área da Igualdade de

Género, nos seguintes domínios: (1) Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal; (2) Violência doméstica e de género e (3) Boa

governança. O programa funciona através de avisos/calls (5), small grants schemes (2) e projetos pré-definidos (4), encontrando-se abertos diversos

avisos. Mais informação aqui.

Cidadãos Ativ@s | Fundação Calouste Gulbenkian e Bissaya Barreto

O Programa Conciliação e Igualdade de Género tem como objetivo fortalecer a Sociedade Civil, reforçar a cidadania ativa, e empoderar os grupos

vulneráveis. O programa está estruturado em quatro eixos: Eixo 1 – Fortalecer a cultura democrática e a consciência cívica; Eixo 2 – Apoiar e

defender os direitos humanos; Eixo 3 – Empoderar os grupos vulneráveis e Eixo 4 – Reforçar a capacidade e sustentabilidade da sociedade civil.

Para além destes quatro eixos prioritários, o Programa prevê ainda conceder apoios com o objetivo de fomentar projetos de cooperação com

entidades dos três países financiadores e os 14 países beneficiários.

Neste programa já abriram concursos em 2018, estando previstos novos concursos em 2019, a serem lançados no dia 02 de maio. Mais informação

aqui.

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/conciliacao-e-igualdade-de-genero/concursos/
https://gulbenkian.pt/cidadaos-ativos/2019/04/09/novos-concursos-e-encontros-bilaterais-com-paises-financiadores/

