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Sobre Nós 

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

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

copromoção 

Deadline: 30/06/2016 | Aviso: N.º 09/SI/2016 

Este concurso destina-se a apoiar núcleos de I&D na modalidade projetos em copromoção, 

liderados por uma PME, tendo em vista a constituição e dinamização de estruturas I&D de forma 

colaborativa, assentes no estabelecimento de parcerias estratégicas entre diferentes atores do 

sistema de I&I. São enquadráveis projetos inseridos em todas as atividades económicas, 

particularmente para aquelas que visam a produção de bens e serviços transacionáveis e 

internacionalizáveis ou contribuam para a cadeia de valor dos mesmos. 

Os beneficiários deste concurso são as PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica 

e entidades não empresariais do sistema de I&I. [Saber mais] 

 

Sistema de Incentivos "Inovação Produtiva" - Projetos em Regime Contratual de 

Investimento  

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

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

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

abertura. Os beneficiários são empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. 

[Saber mais] 

A Rede Regional de Parcerias de 

Apoio ao Desenvolvimento Económico 

e Social do Algarve tem como 

propósito criar um sistema de resposta 

adequado às necessidades dos 

empreendedores e empresários da 

região. 

O desafio prende-se com a afirmação 

do Algarve enquanto uma região 

competitiva que aposta numa 

economia diversificada e inovadora, 

disponibilizando uma rede de 

entidades de apoio ao 

desenvolvimento económico e social 

capaz de alavancar a criação de 

emprego e valorizar oportunidades 

estratégicas. 

Dando seguimento ao trabalho em 

parceria, foi realizada no dia 3 de 

maio, na AMAL, uma reunião com o 

Núcleo Coordenador e o Núcleo de 

Implementação contando com a 

presença de cerca de 50 

representantes dos parceiros da Rede. 

Este boletim corresponde à terceira 

edição e apresenta informações úteis 

para os empreendedores e 

empresários da região. 

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=c1902a12-d5d6-45c8-bfda-be87cc32f29d
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=c1902a12-d5d6-45c8-bfda-be87cc32f29d
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=c1902a12-d5d6-45c8-bfda-be87cc32f29d
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=e1220fda-5a83-43f2-8988-441aa8bfcf24
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=e1220fda-5a83-43f2-8988-441aa8bfcf24
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=e1220fda-5a83-43f2-8988-441aa8bfcf24
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507


Boletim informativo 3 

Maio 2016 

INTERREG Espaço 

Atlântico:  

primeira convocatória 

O Programa de Cooperação 

Transnacional INTERREG Espaço 

Atlântico lançou a sua primeira 

convocatória de projetos, cuja 

primeira fase (apresentação de 

manifestações de interesse) decorre 

de 26 de abril a 31 de maio, às 12 

horas (GMT). 

Os projetos devem ser desenvolvidos 

de acordo com a tipologia de ações 

que o Programa pretende apoiar 

(inovação e competitividade; 

eficiência dos recursos; resiliência do 

território face aos riscos; 

biodiversidade e património) e ter 

como objetivo principal a 

concretização de resultados 

transnacionais, tangíveis e 

sustentáveis com impacto territorial e 

económico no Espaço Atlântico. 

A parceria deve ser constituída por um 

mínimo de três parceiros localizados 

em três regiões do Programa Espaço 

Atlântico de três Estados-Membros 

diferentes. 
[Saber mais] 

Outras oportunidades de financiamento 

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

Deadline: 31/12/2020 | Aviso: N.º 02/SI/2015 

Este concurso destina-se a apoiar os projetos de interesse especial e de interesse estratégico de 

I&D – Projetos individuais, inseridos no regime contratual de investimento. Os beneficiários são 

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

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (projetos em 

copromoção) 

Deadline: 31/12/2020 | Aviso: N.º 07/SI/2015 

Este concurso destina-se a apoiar os projetos de interesse especial e de interesse estratégico de 

I&D – Projetos em copromoção, inseridos no regime contratual de investimento. As entidades 

beneficiárias dos apoios são as empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica e 

as entidades não empresariais do Sistema de I&I. [Saber mais] 
 

Sistema de Incentivos “Proteção de Direitos da Propriedade Industrial” 

Deadline: 31/12/2020 | Aviso: N.º 17/SI/2015 

São suscetíveis de apoio os pedidos de propriedade intelectual/industrial conforme estipulado no 

aviso de abertura . As entidades beneficiárias dos apoios são as empresas de qualquer natureza 

e sob qualquer forma jurídica e as Entidades não empresariais do Sistema de I&I. [Saber mais] 

 

 

 

 

Call “Improving expertise in the field of industrial relations” 

Deadline: 15/07/2016 | Aviso: VP/2016/004 

Este concurso pretende melhorar a experiência e conhecimento sobre as relações laborais 

através de atividades de análise e investigação, a nível da União Europeia, assim como em 

termos comparativos (identificação de convergências e diferenças das relações laborais nos 

Estados-Membros da União Europeia e nos países candidatos) e, deste modo, contribuir para o 

desenvolvimento e reforço da qualidade e eficácia das estruturas de relações de trabalho nos 

Estados-Membros e em toda a Europa. Este concurso, com um orçamento global de 4.150.000€, 

encontra-se aberto a todas as entidades legalmente constituídas localizadas na União Europeia.  

[Saber mais] 
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 Eventos 
 
 

 

Evento: Ação de Formação “Higiene Alimentar” 

Data: 12, 19, 26 de maio e 02 de junho de 2016 | Local: Instalações do NERA (Loulé) 

Ação formativa que pretende adquirir e reforçar competências sobre as regras básicas de 

higiene alimentar a aplicar na manipulação de alimentos, assim como conhecimentos básicos 

sobre um Sistema de Segurança Alimentar baseado na metodologia HACCP. [Saber mais] 

 

Evento: Ação de Formação “Novas Tendências no Secretariado” 

Data: 16, 23, 30 de maio e 06 de junho de 2016 | Local: Instalações do NERA (Loulé) 

Ação formativa que pretende identificar as novas exigências a que os profissionais de 

secretariado estão sujeitos e reconhecer as novas estratégias e novas ideias para um 

desempenho eficaz das suas funções. [Saber mais] 

 

Evento: Ação de Formação “Primeiros Socorros” 

Data: 16, 23 de maio e 03, 06 de junho de 2016 | Local: Instalações do NERA (Loulé) 

Ação formativa que pretende reforçar as competências para, numa situação de emergência, 

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

 

Evento: Curso “Inteligência Emocional: Aprimorando as relações interpessoais no 

trabalho” 

Data: 17 a 19 de maio de 2016 | Local: Núcleo do Algarve da ANJE (Faro) 

Ação formativa que pretende reforçar as competências para a gestão inteligente das relações 

interpessoais em contexto de trabalho. [Saber mais] 

 

Evento: Ação de Formação “Língua Inglesa Aplicada aos Negócios” 

Data: 19, 26 de maio, 02, 09, 16, 23, 30 de junho de 2016 | Local: Instalações do NERA (Loulé) 

Ação formativa que visa dotar os formandos com um vasto leque de conhecimentos linguísticos 

que lhes permitam comunicar e lidar com empresários, projetos e reuniões e desenvolver 

técnicas e dicas como viajar, socializar e desenvolver a sua expressão escrita. [Saber mais] 

 

Evento: Curso “Excel na Gestão da Empresa” 

Data: 18 a 24 de maio de 2016 | Local: Núcleo do Algarve da ANJE (Faro) 

Ação formativa que visa explorar as potencialidades das aplicações de cálculo e manipulação 

de dados do Excel, minimizando os tempos de execução das tarefas de controlo nas empresas. 

[Saber mais] 
 

 

Sessões de 

capacitação da 

Rede Regional 

A Rede Regional de Parcerias de 

Apoio ao Desenvolvimento Económico 

e Social do Algarve irá promover 

durante o mês de maio sessões de 

capacitação, essenciais para a 

promoção de lógicas de trabalho em 

rede a escalas de maior proximidade, 

nomeadamente entre as câmaras 

municipais e entre estas e as 

entidades com atuação nos seus 

territórios. 

As sessões de capacitação serão 

realizadas de acordo com os seguintes 

agrupamentos territoriais: 

• Grupo 1: Aljezur, Monchique, 

Lagos e Vila do Bispo; 

• Grupo 2: Silves, Portimão, Lagoa 

e Albufeira; 

• Grupo 3: Loulé, São Brás de 

Alportel, Faro e Olhão; 

• Grupo 4: Alcoutim, Castro Marim, 

Vila Real de Santo António e 

Tavira. 
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Evento: Seminário “Como calcular os créditos salariais” 

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

O seminário visa esclarecer os participantes sobre várias temáticas associadas ao 

despedimento. [Saber mais] 
 

Evento: Ação de Formação “Microsoft Office (Word, Excel e Outlook)” 

Data: 23, 30 de maio, 06, 13, 20 e 27 de junho de 2016 | Local: Instalações do NERA (Loulé) 

Ação formativa que pretende adquirir as competências necessárias para um conhecimento do 

Microsoft Office (Word, Excel e Outlook). [Saber mais] 
 

Evento: Curso “Creative Business Model” 

Data: 24 a 25 de maio de 2016 | Local: Núcleo do Algarve da ANJE (Faro) 

Em parceria com a Big Idea, este curso pretende mostrar aos participantes um modelo para 

criação de negócios diferente dos métodos tradicionais. [Saber mais] 
 

Evento: Ação de Formação “Legislação Laboral” 

Data: 24, 31 de maio, 07 e 14 de junho de 2016 | Local: Instalações do NERA (Loulé) 

Ação formativa destinada a profissionais que tenham como obrigações o conhecimento da 

legislação laboral. [Saber mais] 
 

Evento: Ação de Formação “Língua Francesa Aplicada aos Negócios” 

Data: 30 de maio, 06, 13, 20, 27 de junho, 04 e 11 de julho de 2016 | Local: NERA (Loulé) 

Ação formativa que visa o desenvolvimento de competências da língua francesa aplicada à 

realidade empresarial. [Saber mais] 
 

Evento: Ação de Formação “Técnicas de Vendas” 

Data: 31 de maio, 07, 14, 21 de junho de 2016 | Local: Instalações do NERA (Loulé) 

Ação formativa que pretende dotar os participantes de competências comportamentais a nível 

comercial ajustada ao exercício desta profissão. [Saber mais] 
 

Evento: Ciclo de Debates CIP 2016 - Política Industrial para o Século XXI 

Data: 06 de junho de 2016 | Local: Auditório do NERA (Loulé) 

A CIP – Confederação Empresarial de Portugal está a promover um Ciclo de Debates para 

debater, com os empresários, o tema da “Política Industrial para o Século XXI“. [Saber mais] 
 

Evento: Curso “Web Marketing” 

Data: 06 a 08 de junho de 2016 | Local: Núcleo do Algarve da ANJE (Faro) 

Esta ação formativa pretende explorar as oportunidades conferidas pelo web marketing para a 

captação e fidelização de clientes. [Saber mais] 

Encontro “Portugal 

Economia Social” 

Nos próximos dias 19 a 21 maio, 

realiza-se o ‘Portugal Economia 

Social’ - Encontro do 

Empreendedorismo e Inovação na 

Economia Social, que vai ter lugar na 

Feira Internacional de Lisboa, sendo 

composto por exposições com 

espaços de promoção e divulgação  de 

produtos, serviços e práticas 

desenvolvidos  pelos diferentes 

players da economia social, fóruns de 

debate, múltiplos workshops, 

convenções e seminários. 

Promovido pela Fundação AIP, com a 

parceria estratégica da IES – Social 

Business School, o ‘Portugal Economia 

Social’ pretende reconhecer, 

dinamizar, fortalecer e qualificar o 

setor da economia social portuguesa 

como resposta a novos problemas 

sociais e adequação de serviços às 

necessidades, estimulando a coesão 

social em prol do desenvolvimento 

económico e social do país. 

[Saber mais] 
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“Travel BI”: uma nova plataforma de apoio à tomada de decisão 

 

 

 

 

Esta plataforma traduz a aposta do Turismo de Portugal no desenvolvimento de um sistema de 

business intelligence, que irá integrar a informação produzida pelos diversos sistemas de 

informação do Turismo de Portugal e por outras fontes nacionais e internacionais. Deste modo, 

melhoram-se os mecanismos de avaliação das políticas de turismo e disponibiliza-se mais e 

melhor conhecimento às empresas diretamente relacionadas com o setor. 

A plataforma agregará ainda informação estatística, estudos e análises sobre o desempenho do 

setor, informação atualizada sobre os mais importantes mercados emissores para Portugal 

assim como conteúdos ligados à sustentabilidade, às políticas setoriais e às tendências 

emergentes, constituindo um observatório da atividade, de fácil acesso, que irá apoiar a tomada 

de decisão de agentes públicos e privados. 

De acordo com o Turismo de Portugal, as funcionalidades do “Travel BI” permitem uma grande 

liberdade na exploração dos dados disponíveis que, durante o decurso de 2016, serão 

reforçados e ampliados. 

 [Saber mais] 

O Turismo de Portugal lançou a “Travel BI”, uma nova plataforma de 

gestão do conhecimento destinada, essencialmente, aos empresários e 

profissionais de turismo bem como a outros agentes públicos e privados. 

Conferência COMPETE 

2020 

No próximo dia 7 de junho, realiza-se a 

conferência do COMPETE 2020 - 

Programa Operacional 

Competitividade e Internacionalização, 

onde serão apresentadas, a um 

público mais alargado, as conclusões 

da iniciativa “Ao lado de quem cria 

valor” que pretende aproximar o 

programa dos agentes económicos e 

permitir concretizar efetivamente a sua 

missão. 

Este evento terá lugar no Centro de 

Reuniões da FIL - Parque das Nações, 

com os seguintes painéis de debate: 

• Vantagens competitivas 

sustentadas na economia global; 

• Benchmarking intersectorial: 

melhores práticas de gestão 

empresarial; 

• Experiências integradas de 

consumo e diversificação de 

mercados; 

• Importância das marcas na 

competitividade: a agregação de 

valor. 

[Saber mais] 

http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Paginas/HomePage.aspx
http://www.poci-compete2020.pt/agenda/evento/Conferenciacriavalor

