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Sobre Nós

Criar um sistema de resposta

adequado às necessidades dos

empreendedores e empresários da

região é o que nos move na Rede

Regional de Parcerias de Apoio ao

Desenvolvimento Económico e Social

do Algarve.

O desafio prende-se com a afirmação

do Algarve enquanto uma região

competitiva que aposta numa

economia diversificada e inovadora,

disponibilizando uma rede de

entidades de apoio ao

desenvolvimento económico e social

capaz de alavancar a criação de

emprego e valorizar oportunidades

estratégicas.

Este boletim corresponde à oitava

edição e apresenta diversas

oportunidades e informações úteis

para quem pretenda investir no

Algarve.

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

Sistema de Incentivos | Internacionalização das PME

Deadline: 31/10/2016 | Aviso: N.º 17/SI/2016

O objetivo deste aviso de concurso consiste em alargar a base exportadora, aumentando o

número de novas empresas exportadoras, ou incrementando o volume das vendas internacionais

das empresas que já exportam. [Saber mais]

Sistema de Incentivos | Qualificação das PME

Deadline: 31/10/2016 | Aviso: N.º 18/SI/2016

O objetivo deste aviso de concurso consiste em selecionar projetos que visem ações de

qualificação de PME em domínios imateriais com o objetivo de promover a competitividade das

PME e sua capacidade de resposta no mercado global. [Saber mais]

Sistema de Incentivos | Internacionalização das PME – Projetos Conjuntos

Deadline: 30/12/2016 | Aviso: N.º 21/SI/2016

O objetivo deste aviso de concurso consiste em potenciar o aumento da sua base e capacidade

exportadora e reconhecimento internacional, através da implementação de ações de promoção e

marketing, da sua presença em certames internacionais e do conhecimento e acesso a novos

mercados. [Saber mais]

Sistema de Incentivos | Qualificação das PME – Projetos Conjuntos

Deadline: 30/12/2016 | Aviso: N.º 22/SI/2016

O objetivo deste aviso de concurso consiste em reforçar as capacidades de organização e gestão

das PME, incluindo o investimento em desenvolvimento das capacidades estratégicas e de

gestão competitiva, redes modernas de distribuição e colocação de bens e serviços e a utilização

de TIC. [Saber mais]

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=0c378666-54bc-49fd-a5bc-f328b05f2618
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=be7dc07f-a05a-405c-885a-61adf2131481
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=adae532e-b53e-48a8-b0ed-5c83c4ce2102
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=1a4729ae-1eb7-4329-ae94-14905ba6d80c
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Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo Qualificado e Criativo – Vale Incubação

Deadline: 30/12/2016 | Aviso: N.º 20/SI/2016

Este concurso destina-se a apoiar projetos simplificados de empresas com menos de 1 ano na

área do empreendedorismo através da contratação de serviços de incubação prestados por

incubadoras de empresas previamente acreditadas. [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. Os

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

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

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

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

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

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

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (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. São beneficiários

dos apoios empresas e 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]

Apoio à Inovação e à Transferência de

Conhecimentos entre Cientistas e

Pescadores

Deadline: 30/11/2016 | Aviso: N.º5/2016

Este concurso destina-se a 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

conhecimento através de parcerias entre

cientistas e pescadores.

Apoio à Execução da Política Marítima

Integrada no Domínio da Vigilância

Marítima Integrada

Deadline: 30/11/2016 | Aviso: N.º6/2016

Este concurso destina-se a alcançar os

objetivos da VMI, colocando à disposição

das autoridades envolvidas na vigilância

marítima, capacidades tecnológicas e

serviços inovadores, aumentando a

interoperabilidade organizacional, legal

técnica e semântica.

[Saber mais]

Candidaturas abertas no 

âmbito do Programa 

MAR 2020

Candidaturas abertas no âmbito do PDR 2020

Ação 1.1 - Grupos Operacionais

Deadline: 31/10/2016 (17:00h) | Aviso: N.º 01/Ação 1.1/2016

Destina-se a apoiar a inovação no setor agrícola nacional no quadro da Parceria Europeia para a

Inovação (PEI) para a produtividade e sustentabilidade agrícola. São beneficiários as parcerias

constituídas por entidades de natureza pública ou privada que se propõem desenvolver um plano

de ação visando a inovação no setor agrícola. [Saber mais]

[Saber mais]

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=fa3f744a-770d-4e4f-89c8-8482e82a09ca
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=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=a73a65a0-05f7-49a5-9ab9-64e89dde6b7f
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=d4a9f101-7861-458c-ba6c-9eae3aebd0de
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=ae7f3d88-7c59-44e5-a261-56e60c27d4ab
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
http://www.mar2020.pt/docs/Aviso_6.pdf
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
http://www.pdr-2020.pt/site/content/download/1172/11847/version/1/file/01_1.1_2016.pdf
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
http://www.mar2020.pt/docs/Aviso_5.pdf
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Realiza-se no próximo dia 7 de

outubro a sessão “O Investimento

em Portugal” promovida pelo

COMPETE 2020 – Programa

Operacional Competitividade e

Internacionalização. Este evento terá

lugar no Cine Teatro Joaquim de

Almeida, no Montijo, às 10h00.

Com um programa que promove a

participação de empresários que

partilharão as suas perspetivas

relativamente ao Investimento em

Portugal e às oportunidades geradas

pelo Portugal 2020, a sessão irá contar

ainda com as presenças do Primeiro-

Ministro, António Costa e do Ministro

do Planeamento e das Infraestruturas,

Pedro Marques.

A participação na sessão carece de

registo até ao dia 6 de outubro de

2016.

Sessão “O Investimento 

em Portugal”

[Registo de participantes]

Encontros Empresariais da Enterprise Europe Network

Evento: CONXEMAR 2016

Data: 4 a 6 de outubro de 2016 | Local: Vigo (Espanha)

Evento que promove o encontro entre a indústria transformadora, distribuidores, importadores e

exportadores de produtos do mar congelados. Tem como parceiros portugueses o IAPMEI e o

CEC. [Saber mais]

Evento: Sea Tech Week

Data: 10 a 14 de outubro de 2016 | Local: Brest (Bretanha – França)

Evento internacional na área da ciência e tecnologia do mar. [Saber mais]

Evento: "Meeting growers needs: optimal management of irrigation and fertigation”

Data: 12 e 13 de outubro de 2016 | Local: Saint-Pol-de-Léon (Bretanha – França)

Evento que pretende reunir os principais atores e partes interessadas do setor da produção

hortícola para o debate sobre questões de irrigação e fertirrigação. [Saber mais]

Evento: EURO SUN 2016

Data: 12 a 14 de outubro de 2016 | Local: Palma de Maiorca (Espanha)

Conferência internacional sobre a energia solar para edifícios e indústria que tem como parceiro

português o LNEG. [Saber mais]

Evento: Business&Design Match Event Dutch Design Week 2016

Data: 24 a 26 de outubro de 2016 | Local: Eindhoven (Holanda)

Evento que promove a partilha de contactos para potenciais parcerias na área do design. [Saber

mais]

Evento: "Silver Economy & Housing" – B2B meetings for the silver economy business

Data: 25 de outubro de 2016 | Local: Bordéus (França)

Conferência que tem como objetivo inovar ao nível de novas ferramentas, objetos inteligentes,

incluindo a robótica para tornar os idosos cada vez mais autónomos, facilitando o trabalho do

cuidador, profissional e/ou família. [Saber mais]

Evento: IoT Solutions World Congress - B2B matchmaking

Data: 25 e 26 de outubro de 2016 | Local: Barcelona (Espanha)

Este evento promove o encontro entre potenciais parceiros internacionais para futuros projetos de

cooperação e tem como parceiro português o InescTec. [Saber mais]

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlXC4WFLedOfDVcKlXBNm9w4WeNuuXfeuzGtLPTouThIqqNw/viewform
http://www.b2match.eu/conxemar2016
http://www.b2match.eu/seatechweek2016
http://www.b2match.eu/irrigation-fertigation-event2016
http://www.b2match.eu/eurosun2016
http://www.b2match.eu/dutchdesignweek2016
http://www.b2match.eu/silvereconomy2016
http://www.b2match.eu/iot2016
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Evento: B2B Marine Renewables 2016 - BLUE + RENEWABLE TOMORROW

Data: 27 de outubro de 2016 | Local: Lisboa (Portugal)

Evento organizado pela ANI onde se pretende discutir estratégias para o crescimento azul e

tecnologias que permitam sinergias nos setores do mar e da energia renovável. [Saber mais]

Evento: Building Green Connection 2016

Data: 2 e 3 de novembro de 2016 | Local: Copenhaga (Dinamarca)

Evento que reúne várias entidades para aprender, compartilhar, inovar, experimentar e descobrir o

futuro da construção sustentável. Tem como parceiro português a AIDA. [Saber mais]

Evento: B2B @ International festival of digital & creative cultures- KIKK 2016

Data: 5 de novembro de 2016 | Local: Namur (Bélgica)

Festival internacional na área da indústria digital, cultural e criativa que explora o cruzamento da

tecnologia com as artes visuais, música, arquitetura, design e media. [Saber mais]

Evento: Smart City Expo Brokerage Event 2016

Data: 15 a 17 de novembro de 2016 | Local: Barcelona (Espanha)

Principal evento mundial para as cidades inteligentes que tem como parceiro português o LNEG.

[Saber mais]

Evento: TRANSFER in MED: Eranetmed Forum and Brockerage event

Data: 18 de novembro de 2016 | Local: Malaga (Espanha)

Evento que visa estabelecer acordos de cooperação futura entre as empresas, instituições de

pesquisa e universidades. [Saber mais]

Evento: Build & Connect 2016 – Construção Sustentável

Data: 22 e 23 de novembro de 2016 | Local: Estrasburgo (França)

Conferência internacional que visa divulgar tecnologias e práticas pioneiras na área da construção

sustentável. [Saber mais]

Evento: VINITECH SIFEL2016–B2B meetings for the wine, fruit and vegetable production sectors

Data: 30 de novembro e 1 de dezembro de 2016 | Local: Bordéus (França)

Feira internacional para os setores de produção de vinho, frutas e vegetais. [Saber mais]

Evento: B2B Cycling and Tourism at European Conference of Cyclosport

Data: 2 e 3 de dezembro de 2016 | Local: Ezcároz (Navarra – Espanha)

Evento que visa a criação de sinergias e o desenvolvimento de oportunidades de negócio em

torno do ciclismo e do cicloturismo. [Saber mais]

As candidaturas à 17ª Call for

Entrepreneurship decorrem até dia 27

de outubro de 2016.

Esta iniciativa permite o acesso a

investimento de capital de risco por

parte de projetos de base científica e

tecnológica nas fases de seed e

startup.

Serão elegíveis para investimento

projetos nas áreas das Tecnologias

de Informação, Comunicação,

Eletrónica & WEB, Ciências da Vida,

Turismo e Recursos Endógenos,

Nanotecnologia e Materiais.

Os projetos selecionados pela Portugal

Ventures beneficiarão de um

investimento de até 500 mil euros,

num máximo de 85% das

necessidades totais de fundos do

mesmo.

17ª Call for 

Entrepreneurship –

Portugal Ventures

[Saber mais]

http://marinerenewables2016.talkb2b.net/
http://www.b2match.eu/greenconnections2016
http://www.b2match.eu/kikk2016
http://www.b2match.eu/smartcity2016
http://www.b2match.eu/transferinmed2016
http://www.b2match.eu/buildandconnect2016
http://www.b2match.eu/vinitechsifel2016
http://woodworking-companies.liaa.gov.lv/b2b-cycling-and-tourism-european-conference-cyclosport
http://www.portugalventures.pt/en/pagina/call-entrepreneurship
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Este projeto, enquadrado no pilar

financeiro do Plano de Investimento

para a Europa, irá financiar projetos

realizados por PME e empresas mid-

cap portuguesas que promovam a

criação de emprego.

Destina-se prioritariamente ao

financiamento de start-ups e empresas

que empreguem jovens e

desempregados de longa duração,

bem como empreendedores que criem

o seu próprio emprego.

O Plano de Investimento para a

Europa é uma iniciativa da UE para

aumentar o investimento e estimular o

crescimento económico a longo prazo.

Este plano foi proposto pela Comissão

Europeia em novembro de 2014, para

resolver o problema dos baixos níveis

de investimento na UE, a fim de

estimular o crescimento e o emprego.

UE apoia economia 

portuguesa com 300 

milhões de EUR para 

financiar PME e “Start-

ups”

[Saber mais]

Eventos

Evento: Curso: Inteligência Emocional - Aprimorando as relações interpessoais no trabalho

Data: 11, 12 e 13 de outubro de 2016 | Local: Núcleo do Algarve da ANJE (Faro)

Ação formativa que visa capacitar reforçar competências para gestão inteligente das relações

interpessoais em contexto de trabalho. [Saber mais]

Evento: Curso: Gestão financeira para "não financeiros" - 2ª edição

Data: 17, 18, 19, 24 e 25 de outubro de 2016 | Local: Núcleo do Algarve da ANJE (Faro)

Curso que tem como objetivo preparar os empresários e gestores, cuja formação e experiência

profissional não implicou a aquisição de conhecimentos técnicos nesta área, para o complexo

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

quotidiano empresarial. [Saber mais]

Evento: World Business Forum 2016

Data: 18 de outubro de 2016 | Local: Teatro Real – Madrid

Iniciativa organizada pela World of Business Ideas que promove um intenso programa de

aprendizagem para as áreas de Marketing, Estratégia, Inovação, Liderança, Vendas e Tendências

de Futuro. [Saber mais]

Evento: Seminário “Férias, faltas, feriados e a cessação do contrato de trabalho”

Data: 28 de outubro de 2016 | Local: Núcleo do Algarve da ANJE (Faro)

Seminário que pretende esclarecer os participantes sobre as obrigações legais das empresas em

matéria de férias, faltas, feriados e no processo de cessação do contrato de trabalho. [Saber

mais]

Evento: Web Marketing - 2ª edição

Data: 8 a 10 de novembro de 2016 | Local: Núcleo do Algarve da ANJE (Faro)

Ação formativa que pretende explorar as oportunidades conferidas pelo web marketing para a

captação e fidelização de clientes. [Saber mais]

Evento: Web Summit

Data: 7 a 10 de novembro de 2016 | Local: Lisboa

Maior evento de empreendedorismo, tecnologia e inovação da Europa onde é esperada a

participação de mais de 50 mil pessoas e 15 000 empresas e a realização de mais de 600

palestras. [Saber mais]

http://www.consilium.europa.eu/pt/policies/investment-plan/
http://www.anje.pt/portal/formacao-inteligencia-emocional-aprimorando-as-relacoes-interpessoais-no-trabalho-algarve
http://www.anje.pt/portal/anje-gestao-financeira-para-nao-financeiros-algarve
http://www.anje.pt/portal/world-business-forum-2016
http://www.anje.pt/portal/seminario-contrato-trabalho-faro
http://www.anje.pt/portal/formacao-web-marketing-2-edicao
https://websummit.net/
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Tendo como objetivo simplificar a

burocracia associada ao acesso das

empresas aos Fundos Europeus

Estruturais e de Investimento (FEEI), o

grupo de trabalho elaborou um

conjunto de recomendações em quatro

frentes:

• Procedimentos em linha;

• Formas mais simples de

reembolsar as despesas;

• Acesso facilitado das PME ao

financiamento;

• Fomento da utilização dos

instrumentos financeiros.

Algumas das recomendações foram já

incluídas pela Comissão no reexame

intercalar do quadro financeiro

plurianual. A Comissão propôs ainda

facilitar as sinergias com o EFSI -

Fundo Europeu para Investimentos

Estratégicos.

Recomendações para 

facilitar o acesso das 

PME aos Fundos 

Europeus Estruturais 

e de Investimento

Manual de Boas Práticas para a gestão de projetos aos Sistemas de Incentivo

O IAPMEI lançou o Manual de Boas Práticas para a gestão de projetos aos Sistemas de

Incentivo para os empresários evitarem problemas ao investirem em projetos com o apoio do

Portugal 2020.

Consciente das principais dúvidas e dificuldades que surgem durante o processo de preparação

de Candidaturas aos Incentivos, o IAPMEI elaborou um manual onde apresenta as dez

melhores práticas na gestão de projetos de investimento e refere os principais elementos

que não devem faltar numa candidatura:

• Documentar a Execução do Projeto;

• Aquisições em Condições de Mercado;

• Instrução dos Pedidos de Pagamento;

• Período de Elegibilidade;

• Cumprimento de Prazos;

• Cumprimento do Plano de Investimentos Aprovado;

• Objetivos e Resultados;

• Publicitação dos Apoios;

• Financiamento;

• Gestor do Projeto.

[Saber mais]

[Saber mais]

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/NOTICIAS2020/Boas-praticas-na-gestao-dos-projetos.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/recomendacoes-do-grupo-de-trabalho-de-alto-nivel-para-facilitar-acesso-das-pme-aos-feei

