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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: 17/06/2019 | 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]

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados – Laboratórios Colaborativos

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. [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_2019
https://algarve2020.pt/info/aviso/alg-59-2018-28
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]

CAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 

DAS ADMINISTRAÇÕES E DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS - SATDAP

Data de encerramento: 19/07/2019

Aviso: POCI-62-2019-13

Este concurso visa promover na

Administração Pública a implementação

de Sistemas de Gestão da Conciliação

entre a vida profissional, familiar e

pessoal, e respetiva certificação

acreditada, designadamente com base

na norma portuguesa NP 4552:2016.

São beneficiários elegíveis as

entidades da administração central do

Estado; as entidades públicas

empresariais prestadoras de serviços

públicos; e outros níveis da

administração ou outras entidades

públicas, no âmbito das suas atividades,

ao abrigo de protocolos celebrados com

a administração central, de acordo com

os termos do Aviso. Os protocolos

devem ser celebrados com a Secretaria

Geral da Presidência do Conselho de

Ministros, ou com outra entidade da

Administração Central a quem tenha

sido atribuída responsabilidade na

coordenação da implementação do 3 em

Linha – Programa para a Conciliação da

Vida Profissional, Pessoal e Familiar

2018-2019.

O presente Aviso tem aplicação nas

regiões NUTS II do Norte, Centro e

Alentejo, sendo ainda elegíveis

operações realizadas nas regiões NUTS

II de Lisboa e Algarve, apenas nas

condições estabelecidas no n.º 7 do

artigo 89.º do RECI.
[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
http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_03-SAMA-2020-2019
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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]

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.
[Saber mais]

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]

IAPMEI+: APP PARA GESTÃO DE 

INCENTIVOS

No início de junho o IAPMEI

disponibilizará a app IAPMEI+,

concebida para apoiar as empresas na

gestão dos seus projetos de investimento

e no cumprimento das obrigações

associadas à sua execução, agilizando o

processo e facilitando a interação com o

IAPMEI.

A app irá dividir-se em quatro áreas

principais:

• Obrigações, onde os promotores

vão poder consultar as próximas

obrigações dos seus projetos;

• Projetos, onde se encontram

listados todos os projetos em curso

da empresa associados à app, bem

como a indicação de quais os

projetos por associar. Esta área

permite ainda o acompanhamento da

execução temporal e financeira dos

projetos, o acesso a legislação

específica de cada projeto e a

consulta de todos os pedidos de

pagamento submetidos.

• Mensagens, um canal direto de

comunicação entre o gestor de

projeto do IAPMEI e a empresa;

• Avisos, onde constam avisos

automáticos, por empresa e por

projeto, que remetem para o

conteúdo correspondente.

[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/IAPMEI-lanca-novas-ferramentas-de-simplificacao.aspx
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ALTERAÇÃO À PORTARIA N.º 155/2013 DE 18 DE ABRIL

A Portaria nº160/2019, de 24 de maio, procede à terceira alteração à Portaria n.º 155/2013, de

18 de abril, que regulamenta a concessão de apoios financeiros destinados ao incentivo à

gestão da atividade das associações e federações de jovens, inserida no plano estratégico de

iniciativas de promoção da empregabilidade juvenil, no âmbito da medida Estágios Emprego,

através do programa Incentivo ao Desenvolvimento Associativo (IDA).

Foram alvo de alterações as condições de elegibilidade dos beneficiários, o procedimento de

apresentação de candidatura, o apoio financeiro a prestar e questões relacionadas com o

relatório final a entregar pelas entidades beneficiárias.

Plano de Ação de Desenvolvimento de Recursos Endógenos - Operações

Data de encerramento: 16/09/2019 | 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]

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]

PESQUISA DE APOIOS DO PORTUGAL 2020

O Portal Portugal 2020 foi

renovado, disponibilizando

uma nova ferramenta

“Tem uma Ideia?” que

apresenta resultados

indicativos sobre as

oportunidades de

financiamento no âmbito

do Portugal 2020.

[Saber mais]

https://dre.pt/application/file/a/122398276
https://dre.pt/application/file/a/260321
https://algarve2020.pt/info/aviso/alg-28-2016-16
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medida/contratoemprego/descContratoEmprego.jsp
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medContratoEmprego2.do?action=cgoverview
https://www.portugal2020.pt/tem-uma-ideia
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[Saber mais]

Candidaturas abertas no âmbito do Programa Operacional Mar 2020

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]

QUADRO DE TRANSFERÊNCIA DE 

COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS 

MUNICIPAIS NO DOMÍNIO DAS ÁREAS 

PORTUÁRIO-MARÍTIMAS E ÁREAS 

URBANAS DE DESENVOLVIMENTO 

TURÍSTICO E ECONÓMICO NÃO AFETAS 

À ATIVIDADE PORTUÁRIA

O Decreto-Lei n.º 72/2019 de 28 de maio,

concretiza a transferência de competências

para os órgãos municipais, ao abrigo do

artigo 18.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de

agosto, nos seguintes domínios:

a) Gestão das áreas afetas à atividade

de náutica de recreio e dos portos ou

instalações de apoio à pesca não

inseridos na área de jurisdição dos

portos comerciais nacionais principais

ou secundários;

b) Gestão das áreas sob jurisdição

portuária sem utilização portuária

reconhecida ou exclusiva e de áreas

urbanas de desenvolvimento turístico

e económico não afetas à atividade

portuária.

As áreas a transferir nos termos do Decreto-

Lei n.º 72/2019 de 28 de maio são objeto de

definição através de protocolo a celebrar

entre a autoridade portuária e o município

respetivo, de acordo com o procedimento

estabelecido no artigo 10.º (Protocolo).

[Saber mais]

https://goo.gl/jyrdXD
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/application/conteudo/122419056
https://dre.pt/application/conteudo/122419056
https://dre.pt/application/conteudo/122419056
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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]

Operação 2.2.1 - Apoio ao fornecimento de serviços de aconselhamento agrícola e florestal

(2º Anúncio)

Data de encerramento: 01/07/2019 | Aviso: Anúncio 02/2.2.1/2019

Os apoios previstos apoiar o fornecimento de serviços de aconselhamento agrícola e florestal,

com o objetivo de melhorar o desempenho das explorações em termos económicos e ambientais,

num contexto de uma melhor utilização dos recursos. A tipologia das atividades a apoiar diz

respeito ao fornecimento de serviços de aconselhamento agrícola e florestal, de acordo com as

áreas temáticas aplicáveis. Podem beneficiar dos apoios previstos as entidades prestadoras de

serviços de aconselhamento reconhecidas no âmbito do SAAF. [Saber mais]

[Saber mais]

Candidaturas abertas no âmbito do PDR 2020NOVA LINHA DE CRÉDITO PARA 

JOVENS AGRICULTORES

A Comissão Europeia e o Banco Europeu de

Investimento (BEI) lançaram uma linha de

crédito de 1.000 milhões de euros destinada

especificamente aos jovens agricultores,

com o objetivo alargar o acesso dos

agricultores da UE ao financiamento.

O programa será gerido a nível dos

Estados-Membros, por bancos e sociedades

de locação financeira que operam em toda a

UE. Os bancos participantes devem igualar

o montante autorizado pelo BEI, o que

significa um potencial montante de 2 mil

milhões de euros, devendo ser dada

prioridade aos jovens agricultores.

O programa deverá permitir colmatar muitas

das insuficiências que os agricultores

enfrentam atualmente:

• Taxas de juro mais baixas;

• Períodos mais longos, até 5 anos, antes

do início do reembolso do empréstimo;

• Períodos mais longos para o reembolso

da totalidade do empréstimo (até 15

anos);

• Maior flexibilidade, consoante as

condições, para responder à volatilidade

dos preços no setor agrícola.

Esta nova linha de crédito faz parte de uma

iniciativa conjunta “Jovens Agricultores”,

entre a Comissão Europeia e o BEI, que visa

associar o apoio existente do Fundo

Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural

(FEADER) aos meios financeiros e

conhecimentos especializados do BEI.

[Saber mais]

http://www.pdr-2020.pt/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/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/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
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-1-Inovacao-e-Conhecimento/Medida-2-Conhecimento/Acao-2.2-Aconselhamento/Operacao-2.2.1-Apoio-ao-Fornecimento-de-Servicos-do-Aconselhamento-Agricola-e-Florestal
https://goo.gl/jyrdXD
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/events/financial-instruments-reduce-impact-of-price-volatility-agriculture_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/events/improving-access-to-funding-young-farmers_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/funding-opportunities_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2294_pt.htm
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Operação 4.0.1 - Investimentos em Produtos Florestais Identificados como Agrícolas no

Anexo I do Tratado (3º Anúncio)

Data de encerramento: 31/07/2019 | Aviso: Anúncio 03/4.0.1/2019

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos em produtos florestais que reúnam as

seguintes condições:

a) Se encontrem identificados como agrícolas no Anexo I do Tratado e abranjam as seguintes

tipologias de intervenção: extração ou colheita, recolha, triagem, concentração e transporte

de cortiça ou da pinha; primeira transformação de cortiça ou da pinha;

b) Se enquadrem nas seguintes dimensões de investimento: custo total elegível superior a

25.000€, apurado em sede de análise, e igual ou inferior a 4.000.000€ de investimento total;

o limite máximo de investimento referido não se aplica às candidaturas apresentadas por

Agrupamentos ou Organizações de Produtores Florestais (OPF) e organizações de

comercialização de produtos da floresta (OCPF);

c) Contribuam para o desenvolvimento da produção ou do valor acrescentado da produção

agroflorestal, com a devida demonstração na memória descritiva. [Saber mais]

Operação 4.0.2 - Investimentos em Produtos Florestais Não Identificados como Agrícolas

no Anexo I do Tratado (3º Anúncio)

Data de encerramento: 30/08/2019 | Aviso: Anúncio 03/4.0.2/2019

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos em produtos florestais que reúnam as

seguintes condições:

a) Investimentos florestais não identificados como agrícolas no Anexo I do Tratado: abate,

rechega, concentração, triagem e transporte de material lenhoso, incluindo a biomassa

florestal e extração, recolha, armazenamento e transporte de resina; primeira transformação

da madeira, da biomassa florestal e da resina.

b) Se enquadrem nas seguintes dimensões de investimento: custo total elegível superior a

25.000€, apurado em sede de análise, e igual ou inferior a 4.000.000€ de investimento total;

este limite máximo não se aplica às candidaturas apresentadas por OPF e OCPF.

c) Contribuam para o desenvolvimento da produção ou do valor acrescentado da produção

agroflorestal, com a devida demonstração na memória descritiva. [Saber mais]

Prorrogação do período de apresentação de candidaturas dos seguintes avisos:

[Saber mais]

ESTATUTO DE JOVEM EMPRESÁRIO 

RURAL

O Decreto-Lei nº9/2019, de 18 de janeiro,

consagrou o estatuto de «Jovem Empresário

Rural» (JER), estabelecendo no seu artigo

7.º que para efeitos de atribuição do título de

JER, se consideram «zonas rurais» as

constantes de portaria a aprovar pelo

membro do governo responsável pela área

do desenvolvimento rural. Nos termos do

disposto no artigo 8.º do citado decreto-lei, o

procedimento relativo à atribuição do título

de reconhecimento do estatuto, bem como

as condições da sua manutenção são

igualmente regulamentados por portaria do

membro do governo responsável pela área

do desenvolvimento rural.

Neste sentido, a Portaria nº143/2019, de 14

de maio, regula o procedimento relativo à

atribuição do título de reconhecimento do

estatuto de JER e define zonas rurais no

âmbito da atribuição deste mesmo estatuto.

[Saber mais]

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

Aviso Encerramento Link

10.2.1.2 – Pequenos investimentos na transformação 

e comercialização de produtos agrícolas

14.06.2019

[Saber mais]

10.2.1.3 – Diversificação de atividades na exploração 14.06.2019

http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-2-Competitividade-e-Organizacao-da-Producao/Medida-4-Valorizacao-dos-Recursos-Florestais/Operacao-4.0.1-Investimentos-em-Produtos-Florestais-Identificados-como-Agricolas-no-Anexo-I-do-Tratado
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-2-Competitividade-e-Organizacao-da-Producao/Medida-4-Valorizacao-dos-Recursos-Florestais/Operacao-4.0.2-Investimentos-em-Produtos-Florestais-Nao-Identificados-como-Agricolas-no-Anexo-I-do-Tratado
https://goo.gl/jyrdXD
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/117919456/details/normal?l=1
https://data.dre.pt/eli/port/143/2019/05/14/p/dre/pt/html
https://dre.pt/application/conteudo/122289411
https://dre.pt/application/conteudo/122289411
https://www.galadererural.org/concursos
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TURISMO DE PORTUGAL

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]

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]

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]

Outros apoios disponíveis

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
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.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
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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 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]

PRÉMIO “DESTINOS TURÍSTICOS CULTURAIS SUSTENTÁVEIS”

Os Prémios para os Destinos Turísticos Culturais Sustentáveis são organizados pela European

Travel Comission (ETC), em parceria com a Rede Europeia de Turismo Cultural (ECTN), Europa

Nostra e Rede de Regiões Europeias para o Turismo Competitivo e Sustentável (NECSTouR).

Podem candidatar-se ao prémio as autoridades públicas nacionais, regionais e locais,

associações de turismo, organizações de gestão de turismo, museus, centros de

interpretação, festivais e ONG culturais.

O tema da edição de 2019 é “Cultura e Património para o Turismo Responsável, Inovador e Sustentável” e o concurso está aberto a destinos

turísticos europeus com resultados em turismo cultural sustentável, em sete categorias:

• Herança cultural intangível;

• Instalações de interpretação do património;

• Inovação e digitalização no desenvolvimento e promoção do turismo cultural;

• Produtos de turismo temático transnacional, incluindo rotas culturais;

• Património gastronómico, turismo de vinhos e gastronomia (em parceria com o IterVitis para o enoturismo e o projeto FOODBIZ Erasmus+

liderado pela Universidade de Macerata);

• Contributos das indústrias culturais e criativas (ICCs) para o turismo cultural e criativo;

• Ações no âmbito do “Ano Europeu do Património Cultural 2018”, iniciativas sobre “Turismo e Património”.

As candidaturas enceram a 1 de julho de 2019 e os vencedores serão anunciados durante a 12ª Conferência Internacional de Turismo Cultural, de

24 a 28 de outubro de 2019 em Granada, Espanha. [Saber mais]

http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/financiamento/ficha-informativa-linha-apoio-a-qualificacao-da-oferta-setembro-2018.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/Linha-de-credito-com-garantia-mutua-programa-revive.aspx
https://etc-corporate.org/news/applications-now-open-for-the-destination-of-sustainable-cultural-tourism-awards-2019/
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Blue-GIFT (1st cal)

Integrado no programa de cooperação transnacional Interreg Espaço Atlântico 2014-2020, que visa o apoio a projetos de parceria que

proporcionam soluções conjuntas para os desafios transnacionais partilhados e enfrentados pelas regiões elegíveis ao longo da costa atlântica na

França, Irlanda, Portugal, Espanha e Reino Unido, o projeto Blue-GIFT (Blue Growth and Innovation Fast Tracked) tem como objetivo apoiar

empresas do espaço Atlântico a testar em ambientes marinhos formas economicamente viáveis de geração de energia renovável

baseadas no oceano.

Com uma dotação orçamental de 2.5 milhões de euros, a fase de apresentação de candidaturas à primeira call do projeto encontra-se a decorrer

até 6 de setembro de 2019, podendo, sendo dirigida a qualquer empresa, independentemente da sua forma jurídica, centros de investigação,

instituições de ensino superior ou a título individual. O candidato deverá ser detentor da tecnologia a testar e a validar, a qual deverá estar pronta a

implementar antes da data de término do projeto, em fevereiro de 2022, sendo dada preferência a tecnologias prontas a testar em 2019 ou 2020.

As tecnologias selecionadas, no mínimo oito, terão acesso a um dos quatro centros de teste disponíveis no Espaço Atlântico, nomeadamente:

• Biscay Marine Energy Platform (BiMEP) – País Basco, Espanha;

• Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) – Gran Canaria, Espanha;

• Centro de Energia Offsohre Association (WAVEC) – Aguçadoura, Portugal;

• SEENEOH – Bordéus, França.

O acesso a estes centros de teste deverá permitir aos candidatos testar e validar as suas tecnologias de energia renovável em ambiente marinho a

um baixo custo. No momento de apresentação da candidatura, os candidatos deverão selecionar o centro de testes a que pretendem recorrer. As

candidaturas deverão ser formuladas através do preenchimento do formulário disponível online e o seu posterior envio para calls@bluegift.eu

[Saber mais]

Erasmus for Young Entrepreneurs | Candidaturas para pontos locais de apoio

Estão a decorrer até 11 de julho de 2019 as candidaturas para Intermediary Organizations (IOs) no âmbito do Erasmus for

Young Entrepreneurs, um programa promovido pela Comissão Europeia que permite aos empreendedores adquirirem

conhecimentos sobre a gestão de pequenos negócios, junto de empreendedores experientes, em qualquer país participante

na iniciativa.

O objetivo deste concurso é alargar e reforçar a rede de IOs que atuam como pontos de contacto locais de apoio aos

participantes.

[Saber mais]

http://www.atlanticarea.eu/
http://bluegift.eu/
http://bluegift.eu/wp-content/uploads/2019/04/BlueGIFT-1st-call-aplication-form.doc
mailto:calls@bluegift.eu
http://bluegift.eu/wp-content/uploads/2019/04/BlueGIFT-1st-call-rules-and-conditions.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-eye-2019-4-01-erasmus-young-entrepreneurs
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Evento: II Fórum Smart Farm

Data: 18 de junho de 2019 | Local: Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa)

Este evento pretende trazer ao debate os mitos mais comuns na alimentação e na produção de

alimentos, sendo uma oportunidade para conhecer as boas práticas em matéria de segurança

alimentar e produção sustentável de alimentos, cientificamente comprovadas. A entrada é livre

mas sujeita a inscrição (limitada à capacidade do auditório). [Saber mais]

Evento: Mostra Portugal 2020 – Fazemos Portugal

Data: 27 de junho de 2019 | Local: Altice Arena - Sala Tejo (Lisboa)

O evento “Mostra Portugal 2020 – Fazemos Portugal” tem como principal objetivo dar a

conhecer as oportunidades de financiamento que ainda existem no âmbito do Portugal 2020.

[Saber mais]

Evento: Wildlife & Game Management Innovation Summit

Data: 28 e 29 de junho de 2019 | Local: INIAV – Instituto Nacional de Investigação Agrária e

Veterinária, I.P (Oeiras)

Este evento é dedicado à inovação nos setores cinegético, florestal, agrícola, e zonas rurais,

bem como à partilha, divulgação e disseminação de experiências, novos conhecimentos e

resultados de projetos de investigação nacionais e europeus, com impacto na fauna silvestre,

exploração de espécies cinegéticas, gestão cinegética, caça e biodiversidade. [Saber mais]

Evento: Semana Verde Internacional de Berlim

Data: 17 a 26 de janeiro de 2020 | Local: Berlim (Alemanha)

A Semana Verde Internacional de Berlim realiza-se entre 17 e 26 de janeiro de 2020, naquela

que será a 85ª edição de um evento internacional que apresenta as últimas novidades no

mercado relacionadas com alimentação, agricultura e jardinagem. A inscrição de expositores

para a edição de 2020 já se encontra a decorrer na página do evento, na qual pode encontrar

toda a informação sobre o mesmo. [Saber mais]

Melhores Práticas para um Melhor 2030

Data de encerramento: 30 de junho de 2019

No âmbito da Expo 2020, no Dubai, estão abertas candidaturas para melhores práticas em

matéria de sustentabilidade. As candidaturas deverão estar enquadradas em, pelo menos, um

tema prioritário, um tema transversal, um facilitador do desenvolvimento e mais do que um

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.[Saber mais]

Prémio PME Inovação COTEC-BPI

Data de encerramento: 12 de julho de 2019

O Prémio PME Inovação COTEC-BPI pretende reconhecer o mérito de Pequenas e Médias

Empresas que manifestem possuir elevada capacidade de gestão de processos de inovação e

que concretizem novos horizontes de crescimento do negócio. [Saber mais]

EventosMOSTRA EMPRESARIAL | FÓRUM 

PARA A COMPETITIVIDADE | 

LABORATÓRIOS DE 

ACELERAÇÃO DE PROJETOS 

(Tavira – Loulé – Lagos)

No âmbito do projeto “Algarve REVIT +”

estão a ser organizados os seguintes

eventos:

• Mostra Empresarial dos produtos e

serviços das empresas instaladas nas

Áreas Empresariais de Lagos (Municipal

do Chinicato, Chinicato e Marateca),

Centro de Empresas e Serviços de

Vilamoura e Parque Empresarial de

Tavira;

• Fórum para a Competitividade,

através da realização de workshops

temáticos para capacitação das

empresas para a inovação;

• Laboratórios de Aceleração de

Projetos, através de reuniões B2B entre

consultores e empresas para aceleração

de projetos.

Datas e locais:

• Dias 5 e 6 de junho: Mercado da Ribeira

de Tavira;

• Dias 12 e 13 de junho: NERA

(Loteamento Industrial de Loulé);

• Dias 18 e 19 de junho: Centro Cultural

de Lagos.

[Saber mais]

Prémios

https://anipla.com/index.php?id=1002
https://www.portugal2020.pt/content/mostra-portugal-2020
http://wildlifesummit.com/
http://www.gruenewoche.de/
https://www.expo2020dubai.com/en/programmes/best-practice-programme
http://business.turismodeportugal.pt/pt/noticias/Paginas/abertas-candidaturas-rede-pme-inovacao-cotec-e-premio-pme-inovacao-cotec-bpi.aspx
http://www.aealgarve.pt/
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PROGRAMA CULTURA EEA GRANTS 2014-2021

O programa Cultura visa o fortalecimento da cooperação cultural em Portugal, nomeadamente

apoiar projetos que promovam o desenvolvimento social e económico através da cooperação, do

empreendedorismo e da gestão cultural.

Eixo do Património Cultural:

• Promover a reabilitação e a requalificação do património cultural móvel, imóvel e imaterial das

áreas costeiras; com apoio a projetos de restauro e revitalização do património cultural

costeiro degradado através da atribuição de novas funções na e para a comunidade local,

como espaços comunitários, espaços culturais, centros tradicionais de artesanato, empresas

locais, entre outros.

• Património subaquático, com um Projeto Pré-Definido, através da salvaguarda, proteção,

conservação, monitorização e disseminação, incluindo o depósito das coleções de artefactos

arqueológicos nos museus das comunidades locais;

• Património cinematográfico, com um Projeto Pré-Definido, através da digitalização e

divulgação de património fílmico com forte ligação ao mar, de forma a contribuir para uma

melhor compreensão das tradições e identidades nacionais;

Eixo das Artes:

• Apoio a projetos de programação artística que contribuam para o reforço da oferta artística,

do acesso e da participação nas artes em territórios de baixa densidade – iniciativa

connecting dots/mobilidade artística e desenvolvimento de públicos (DGartes).

• Os projetos deverão ser de caráter multidisciplinar, abrangendo as artes visuais, as artes

performativas e de cruzamento disciplinar e, complementarmente, do cinema e da literatura e

serão selecionados através de um aviso de concurso.

[Saber mais]

Informações úteis

LANÇAMENTO DO PROGRAMA 

CULTURA EEA GRANTS 2014-

2021

No passado dia 23 de abril foi apresentado

publicamente o Programa Cultura

financiado pelo Mecanismo Financeiro do

Espaço Económico Europeu - EEA Grants

2014-2021, que tem como Operador do

Programa, a Direção-Geral do Património

Cultural, e como Parceiro do Programa, a

Direção-Geral das Artes.

Com um financiamento de 9 milhões de

euros, o Programa Cultura irá apoiar

projetos que promovam o desenvolvimento

social e económico através da cooperação,

do empreendedorismo e da gestão cultural

em Portugal.

Encontra-se disponível para visualização o

vídeo do evento de lançamento do

Programa Cultura do EEAGrants:

[Saber mais]

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/
https://www.youtube.com/watch?v=Hm697t4S3qk
https://www.youtube.com/watch?v=Hm697t4S3qk
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URBAN INNOVATIVE ACTIONS

As Ações Urbanas Inovadoras (UIA) são uma iniciativa da União Europeia que disponibiliza, para as áreas

urbanas da Europa, os recursos necessários para testarem novas, e ainda não disponibilizadas, soluções

para responder aos complexos desafios do crescimento das cidades.

Baseada no artigo 8º do Regulamento do FEDER, esta iniciativa tem um orçamento de 372 milhões de

euros para 2014-2020.

Contexto

Aproximadamente 359 milhões de pessoas (72% da população total da União Europeia) vive em cidades e

nos seus subúrbios. Estas áreas enfrentam múltiplos e interrelacionados desafios relacionados com

emprego, migrações, demografia, gestão de recursos, poluição, etc. Contudo, estes territórios são também

palco da geração de novas ideias e soluções, espaços dinâmicos onde as mudanças ocorrem a uma

escala alargada e numa velocidade acelerada. Para responder a estes crescentes e complexos desafios,

as autoridades urbanas precisam de ir para além das políticas e projetos tradicionais, precisam de ser

corajosas e inovadoras.

Potenciais beneficiários

Autoridades urbanas com mais de 50 mil habitantes ou agrupamentos de autoridades urbanas com mais

de 50 mil habitantes, localizada nos Estados Membros da União (verificação de cumprimento destas regras

carece de consulta de dados estatísticos oficiais do EUROSTAT, lugares com os graus 1 e 2 de

urbanização)

Tópicos de candidaturas

Até ao momento foram abertos quatro avisos, estando já disponíveis as informações relativas ao 5º Aviso, 

que será o ultimo desta Iniciativa no atual período de programação. O 5º Aviso abre para projetos 

disruptivos e inovadores para os territórios urbanos, num dos seguintes tópicos: 

Qualidade do ar | Economia circular | Alterações demográficas | Cultura e património cultural

Mais informação 

O 5º Aviso será aberto em setembro de 2019 (até dezembro 2019)

A descrição completa de cada tópico e a documentação de suporte para a preparação de candidaturas 

está disponível em: www.uia-initiative.eu/en/call-proposals/5th-call-proposals

Informações úteis
REGIONS WEEK 2019

Criado em 2003, a Semana Europeia

das Regiões e Cidades é um evento

anual realizado ao longo de quatro

dias, no qual as cidades e as regiões

têm oportunidade de mostrar e

conhecer projetos, políticas e

iniciativas que têm vindo a ser

implementadas e que se perspetivam

estrategicamente nos domínios da

criação de emprego, implementação

da política de Coesão da União

Europeia, provando a importância da

escala local e regional na governação

do território europeu.

Este ano realiza-se entre 7 e 9 de

outubro, sendo já conhecida a lista de

parceiros oficiais que conta com a

Região do Algarve (tema

PANORAMED) e Região Centro (tema

cidadãos no centro das políticas

públicas).

SMART CITY EXPO WORLD

CONGRESS

Entre 19 e 21 de novembro, em

Barcelona, realiza-se mais uma

edição deste evento dedicado às

cidades e territórios inteligentes

[Saber mais]

[Saber mais]

https://www.uia-initiative.eu/en/air-quality-call-5
https://www.uia-initiative.eu/en/circular-economy-call-5
https://www.uia-initiative.eu/en/demographic-change
https://www.uia-initiative.eu/en/culture-and-cultural-heritage
http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals/5th-call-proposals
https://www.uia-initiative.eu/en
https://europa.eu/regions-and-cities/_en
https://europa.eu/regions-and-cities/_en
http://www.smartcityexpo.com/en/home

