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Sobre Nós 

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. 

 

Reforçando o trabalho desenvolvido 

em prol da afirmação do Algarve 

enquanto região competitiva que 

aposta numa economia diversificada e 

inovadora, durante o mês de outubro 

foi realizada a reunião com o Conselho 

Estratégico da Rede, contando com a 

participação de cerca de 50 pessoas. 

Esta sessão teve como objetivo fazer o 

balanço das atividades realizadas e 

promover o debate em torno dos 

desafios da Rede para 2017. 

 

Este boletim corresponde à nona 

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 – 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] 
 

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] 

 

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=adae532e-b53e-48a8-b0ed-5c83c4ce2102
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
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=1a4729ae-1eb7-4329-ae94-14905ba6d80c
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=1a4729ae-1eb7-4329-ae94-14905ba6d80c
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=fa3f744a-770d-4e4f-89c8-8482e82a09ca
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=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
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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] 

Concurso de 

Empreendedorismo 

“Acredita Portugal” 

A Acredita Portugal está a preparar o 

arranque da 7ª edição do seu concurso de 

empreendedorismo. A partir do dia 15 de 

novembro será possível fazer a inscrição 

através do site da associação, sendo que o 

prazo termina a 15 de janeiro de 2017. 

No concurso Acredita Portugal será 

possível ter contacto com mentores e 

especialistas, acesso a investidores, 

formação personalizada e a oportunidade 

de fazer parte do programa de pré-

aceleração. 

 

 

 

O prémio Brisa Mobilidade destina-se a 

todas os projetos relacionados com 

sistemas inteligentes de transportes e a 

novos serviços de mobilidade. Todos os 

participantes no concurso Acredita Portugal 

cujo projeto se enquadre nestas áreas são 

automaticamente candidatos ao prémio 

Brisa Mobilidade. O prémio Brisa 

Mobilidade rege-se pelo mesmo calendário 

que o Concurso Acredita Portugal. 

Candidaturas abertas no âmbito do PDR 2020 

Ação 1.1 - Grupos Operacionais 

Deadline: 30/11/2016 (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] 
 

Operação 5.1.1 – Criação de Agrupamentos e Organizações de Produtores 

Deadline: 31/01/2017 (17:00h) | Aviso: N.º 01/Operação 5.1.1/2016 

Destina-se a conceder apoio aos Agrupamentos (AP) ou às Organizações de Produtores (OP) 

abrangidos pela definição de PME e oficialmente reconhecidos, com base num Plano de Ação, 

com um caráter temporário correspondente ao período de arranque do AP/OP.  [Saber mais] 
 

Operação 2.1.1 – Ações de Formação 

Deadline: 30/11/2016 (17:00h) | Aviso: N.º 01/Ação 1.1/2016 

Destina-se a promover a formação específica dirigida a técnicos superiores que exerçam 

atividade de apoio técnico ao setor agrícola, agroalimentar e florestal. São beneficiárias as 

entidades do setor público ou privado, reconhecidas como entidades formadoras. [Saber mais] 

 

[Saber mais] 

Prémio Brisa Mobilidade 

[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=a73a65a0-05f7-49a5-9ab9-64e89dde6b7f
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=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=d4a9f101-7861-458c-ba6c-9eae3aebd0de
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=ae7f3d88-7c59-44e5-a261-56e60c27d4ab
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
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
http://www.pdr-2020.pt/site/content/download/1172/11847/version/1/file/01_1.1_2016.pdf
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.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-2-Competitividade-e-Organizacao-da-Producao/Medida-5-Organizacao-da-Producao/Acao-5.1-Criacao-de-Agrupamentos-e-Organizacoes-de-Produtores/Operacao-5.1.1-Criacao-de-Agrupamentos-e-Organizacoes-de-Produtores
http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-2-Competitividade-e-Organizacao-da-Producao/Medida-5-Organizacao-da-Producao/Acao-5.1-Criacao-de-Agrupamentos-e-Organizacoes-de-Produtores/Operacao-5.1.1-Criacao-de-Agrupamentos-e-Organizacoes-de-Produtores
http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-2-Competitividade-e-Organizacao-da-Producao/Medida-5-Organizacao-da-Producao/Acao-5.1-Criacao-de-Agrupamentos-e-Organizacoes-de-Produtores/Operacao-5.1.1-Criacao-de-Agrupamentos-e-Organizacoes-de-Produtores
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-1-Inovacao-e-Conhecimento/Medida-2-Conhecimento/Acao-2.1-Capacitacao-e-Divulgacao/Operacao-2.1.1-Acoes-de-Formacao
http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-1-Inovacao-e-Conhecimento/Medida-2-Conhecimento/Acao-2.1-Capacitacao-e-Divulgacao/Operacao-2.1.1-Acoes-de-Formacao
http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-1-Inovacao-e-Conhecimento/Medida-2-Conhecimento/Acao-2.1-Capacitacao-e-Divulgacao/Operacao-2.1.1-Acoes-de-Formacao
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
http://www.acreditaportugal.pt/noticias/concurso-acredita-portugal-abre-inscricoes/
http://www.acreditaportugal.pt/brisa/
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10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração 

Deadline: 16/01/2017 | Aviso: N.º 001/ADERE2020/10213/2016 

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

agrícolas nas explorações agrícolas cujo custo total elegível seja igual ou superior a 10.000€ e 

inferior ou igual a 200.000€, no território de intervenção do GAL ADERE 2020. [Saber mais] 

Operação 20.2.2. Divulgação e 

informação com vista à execução do 

PDR 2020 (LEADER) 

Deadline: 13/01/2017 

Aviso: N.º01/Operação 20.2.2/2016 

Este concurso visa contribuir para a boa 

aplicação, acompanhamento e avaliação 

das medidas de política de 

desenvolvimento rural. São beneficiários os 

organismos, serviços e pessoas coletivas 

públicas sem fins lucrativos e as pessoas 

coletivas de natureza privada sem fins 

lucrativos, membros da RRN. 

 

Operação 20.2.4. Observação da 

agricultura e dos territórios rurais 

(Inovação) 

Deadline: 13/01/2017 

Aviso: N.º01/Operação 20.2.4/2016 

Este concurso visa contribuir para o 

conhecimento atualizado das necessidades 

de inovação do setor agrícola. São 

beneficiários os organismos, serviços e 

pessoas coletivas públicas sem fins 

lucrativos e as pessoas coletivas de 

natureza privada sem fins lucrativos, 

membros da RRN. 

 

Assistência Técnica PDR 

2020 

Candidaturas abertas no âmbito do GAL ADERE 2020 (VICENTINA) 

[Saber mais] 

 

 

 

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração 

Deadline: 31/01/2017 | Aviso: N.º 001/GAL/10213/2016 

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

agrícolas nas explorações agrícolas cujo custo total elegível seja igual ou superior a 10.000€ e 

inferior ou igual a 200.000€, no território de intervenção do GAL Terras do Baixo Guadiana. 

[Saber mais] 
 

10.2.1.6 – Renovação de aldeias 

Deadline: 31/01/2017 | Aviso: N.º 001/GAL/10216/2016 

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

património local, paisagístico e ambiental de interesse coletivo cujo custo total elegível seja igual 

ou superior a 5.000€ e inferior ou igual a 200.000€, no território de intervenção do GAL Terras do 

Baixo Guadiana. [Saber mais] 

 
 

Candidaturas abertas no âmbito do GAL TERRAS DO BAIXO GUADIANA 

 

 

 

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração 

Deadline: 15/02/2017 | Aviso: N.º 001/INLOCO/10213/2016 

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

agrícolas nas explorações agrícolas cujo custo total elegível seja igual ou superior a 10.000€ e 

inferior ou igual a 200.000€, no território de intervenção do GAL Interior do Algarve Central. 

[Saber mais] 
 

10.2.1.6 – Renovação de aldeias 

Deadline: 15/02/2017 | Aviso: N.º 001/INLOCO/10216/2016 

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

património local, paisagístico e ambiental de interesse coletivo cujo custo total elegível seja igual 

ou superior a 5.000€ e inferior ou igual a 200.000€, no território de intervenção do GAL Interior do 

Algarve Central. [Saber mais] 

Candidaturas abertas no âmbito do GAL INTERIOR DO ALGARVE CENTRAL (IN LOCO) 

[Saber mais] 

https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/806137
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/806137
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/806137
http://www.pdr-2020.pt/site/content/download/1264/12700/version/1/file/Aviso1_20.2.2_2016.pdf
http://atbaixoguadiana.pt/uploads/Anuncio10213.pdf
http://atbaixoguadiana.pt/uploads/Anuncio10213.pdf
http://atbaixoguadiana.pt/uploads/Anuncio10213.pdf
http://atbaixoguadiana.pt/uploads/Anuncio10216.pdf
http://atbaixoguadiana.pt/uploads/Anuncio10216.pdf
http://atbaixoguadiana.pt/uploads/Anuncio10216.pdf
http://www.in-loco.pt/upload_folder/files/AVISO 10213 Diversifica%C3%A7%C3%A3o ativ. expl. agr. IAC.pdf
http://www.in-loco.pt/upload_folder/files/AVISO 10213 Diversifica%C3%A7%C3%A3o ativ. expl. agr. IAC.pdf
http://www.in-loco.pt/upload_folder/files/AVISO 10213 Diversifica%C3%A7%C3%A3o ativ. expl. agr. IAC.pdf
http://www.in-loco.pt/upload_folder/files/AVISO 10216 Renova%C3%A7%C3%A3o aldeias IAC.pdf
http://www.in-loco.pt/upload_folder/files/AVISO 10216 Renova%C3%A7%C3%A3o aldeias IAC.pdf
http://www.in-loco.pt/upload_folder/files/AVISO 10216 Renova%C3%A7%C3%A3o aldeias IAC.pdf
http://www.pdr-2020.pt/site/content/download/1269/12723/version/1/file/Aviso1_20.2.4_2016.pdf
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Linha de Apoio ao Turismo Acessível 
 
 

 

A Linha de Apoio ao Turismo Acessível visa a adaptação de espaços públicos, recursos e 

serviços de interesse turístico a pessoas com necessidades especiais, temporárias ou 

permanentes, de modo a garantir um acolhimento inclusivo a todos os turistas. 

São, assim, suscetíveis de apoio financeiro os projetos que tenham em vista disponibilizar em 

espaços públicos com interesse para o turismo, em património visitado por turistas, 

incluindo museus e monumentos, bem como nos empreendimentos turísticos, estabelecimentos 

de restauração e bebidas, atividades e empreendimentos de animação turística, agências de 

viagens e outras atividades turísticas, os acessos e percursos de circulação, as condições de 

atendimento, os equipamentos e suportes informativos, adequados às exigências de turistas 

com necessidades especiais. 

São entidades beneficiárias os Municípios e outras entidades públicas, as Entidades Regionais de 

Turismo e Entidades Privadas. 

 

Condições gerais das operações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As candidaturas são apresentadas junto do Turismo de Portugal, I.P., por via eletrónica, através de 

formulário próprio disponível na página eletrónica do Turismo de Portugal, I.P.            [Saber mais] 

Foi publicado em Diário da República 

o Despacho n.º12777/2016 que aprova 

o Regulamento do StartUP Voucher, 

no âmbito da Estratégia Nacional para 

o Empreendedorismo, designada por 

StartUP Portugal. 

Neste contexto, nas medidas 

específicas do Programa StartUP 

Portugal orientadas para o 

empreendedorismo inclui-se o StartUP 

Voucher que pretende promover o 

desenvolvimento, por parte de 

jovens entre os 18 e os 35 anos, de 

projetos de empreendedorismo 

inovador que se encontrem em fase 

de ideia, facultando um conjunto de 

ferramentas técnicas e financeiras que 

viabilizem a consequente criação de 

novas empresas. O StartUP Voucher 

enquadra-se na área de “Promoção do 

espírito empresarial”. 

StartUP Voucher 

Intensidade e 
Natureza do 

Financiamento 

Entidades Privadas 
Entidades Públicas e Entidades 

Regionais de Turismo 

90% das despesas elegíveis 

Reembolsável, sendo que 50% do 
financiamento é convertido em não 

reembolsável se as intervenções 
ocorrerem até final de 2017 Não reembolsável 

Condições da 
operação 

Não vence juros 
Reembolso: 7 anos 

Carência: 2 anos 

Limites 
€200.000 POR PROJETO  

Excecionalmente, por decisão do governo, o limite pode ser excedido em 
razão da especial relevância dos  projetos. 

Dotação 
orçamental 

€5.000.000 

[Saber mais] 

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/newsletter/2016/Pages/NovasLinhasdeApoio.aspx
http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/newsletter/2016/Pages/NovasLinhasdeApoio.aspx
http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/newsletter/2016/Pages/NovasLinhasdeApoio.aspx
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Legislacao/RegEsp2020/Despacho12777_2016.pdf
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O COOPJOVEM é um programa de 

apoio ao empreendedorismo 

cooperativo, destinado a apoiar os 

jovens na criação de cooperativas, 

como forma de desenvolvimento de 

uma cultura solidária e de cooperação, 

facilitando a criação do próprio 

emprego e a definição do seu trajeto 

de vida. 

Este programa destina-se: 

• Jovens dos 18 aos 29 anos que 

pretendam constituir uma nova 

cooperativa que integre de 3 a 9 

cooperadores; 

• Jovens dos 18 aos 29 anos que 

pretendam criar uma nova secção 

em cooperativas agrícolas já 

existentes que tenham até 10 

trabalhadores. 

As candidaturas estão abertas de 21 

de outubro a 21 de dezembro de 2016. 

Candidaturas abertas ao 

Programa COOPJOVEM 

Intensidade e 
Natureza do 

Financiamento 

Municípios e Entidades Regionais de Turismo 

90% das despesas elegíveis 

Incentivo Não reembolsável 

Limites ao 
incentivo 

€50.000 POR PROJETO  
Excecionalmente, por decisão do governo, o limite pode ser excedido em 

razão da especial relevância dos projetos. 

Dotação 
orçamental 

€1.000.000 

Linha de Apoio à disponibilização de Redes Wi-fi 
 
 

 

A Linha de Apoio à Disponibilização de Redes Wi-Fi foi criada num quadro de crescente 

penetração da tecnologia, novos padrões de consumo, modelos de negócio e formas de 

organização da sociedade, com a consciência que a simplicidade e rapidez no acesso a 

conteúdos informativos são cada vez mais relevantes para os turistas. 

O objetivo da presente linha prende-se essencialmente com o apoio ao investimento em 

projetos de disponibilização de acesso Wi-Fi nos centros históricos e em zonas de afluência 

de turistas, maximizando assim a experiência em Portugal, promovendo dessa forma a gestão 

inteligente dos destinos e posicionando o turismo como líder no desenvolvimento de smart 

destinations, estimulando as empresas a inovar na relação com o cliente. 

São entidades beneficiárias os Municípios e as Entidades Regionais de Turismo. 

 

Condições gerais das operações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As candidaturas são apresentadas junto do Turismo de Portugal, I.P., por via eletrónica, através de 

formulário próprio disponível na página eletrónica do Turismo de Portugal, I.P.             

 

[Saber mais] 

[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=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/newsletter/2016/Pages/NovasLinhasdeApoio.aspx
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
http://www.cases.pt/programas/coopjovem/#candidatura
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 Eventos 
 

 

Evento: Curso “Gestão de Cobranças” 

Data: 14, 21 e 28 de novembro de 2016 | Local: Edifício NERA, Loteamento Industrial de Loulé 

Ação formativa que pretende organizar um sistema de controlo de crédito a clientes e um efetivo 

sistema de cobranças que possibilite proceder de uma forma rápida e segura e adquirir um 

conhecimento dos métodos de cobranças existentes. [Saber mais] 
 

Evento: Curso "Método de Reforço Positivo - Comunicação com base em PNL e Inteligência 

Emocional" 

Data: 14, 21, 28 de novembro e 5 e 12 de dezembro de 2016 | Local: Núcleo do Algarve da ANJE 

Ação formativa que pretende garantir maior eficácia na comunicação de mensagens e nos 

relacionamentos interpessoais em contexto empresarial. [Saber mais] 
 

Evento: Curso “Técnicas de Vendas” 

Data: 15, 22, 29 de novembro e 6 de dezembro de 2016 | Local: Edifício NERA (Loulé) 

Ação formativa que pretende dotar os participantes de competências a nível comportamental e 

também comerciais, ajustadas ao exercício desta profissão. [Saber mais] 
 

Evento: Curso “Atendimento ao Cliente e Gestão de Reclamações” 

Data: 21, 28 de novembro e 5, 12 e 19 de dezembro de 2016 | Local: Edifício NERA (Loulé) 

Ação formativa que pretende reconhecer a importância da função de atendimento para a melhoria 

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

 

Sessão de capacitação da 

Rede InvestAlgarve: 

“Serviços e Instrumentos 

de Apoio ao Investimento” 
 

No âmbito do projeto InvestAlgarve, irá ter 

lugar, no próximo dia 23 de novembro, em 

S. Brás de Alportel, uma sessão de 

capacitação dirigida aos técnicos das 

entidades que integram a Rede Regional 

de Parcerias de Apoio ao 

Desenvolvimento Económico e Social 

da Região do Algarve. 

A sessão contará com o seguinte 

programa: 

• Abertura: Eng.º Miguel Freitas | 

Primeiro Secretário da AMAL; 

• Millennium BCP – Microcrédito - Dr. 

João Monteiro; 

• Serviços do Enterprise Europe 

Network - Dr. Paulo Bota; 

• CCDR Algarve: Estratégia Regional de 

Investigação e Inovação para a 

Especialização Inteligente (RIS 3) - Dr. 

Aquiles Marreiros e Dr. Daniel 

Guerreiro; 

• GAC Sotavento do Algarve: Serviços e 

Estratégia do GAL Pesca do Sotavento 

- Dr.ª Rita Pestana; 

• Encerramento. 

Primeiro Balcão  da Rede InvestAlgarve abre em Lagos 

A AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve e a Câmara Municipal de Lagos inauguraram 

esta quinta-feira, dia 3 de novembro, o primeiro Balcão integrado na InvestAlgarve, Rede de 

Apoio ao Desenvolvimento Económico e Social da Região do Algarve. Este novo serviço vem 

reforçar o atendimento prestado pela autarquia a empresários e investidores com interesse 

em desenvolver uma atividade de negócio no concelho de Lagos ou na região algarvia. 

Integrado no Gabinete do Munícipe, o Balcão InvestAlgarve irá disponibilizar informação 

sobre programas de apoio ao investimento, designar espaços disponíveis para a 

instalação de empresas, apoiar a mitigação de ideias de negócio e encaminhar 

devidamente os empreendedores para uma rede de mediadores especializados. Para o 

ano de 2017 a AMAL ambiciona a abertura de mais balcões nos municípios do Algarve, com o 

intuito de reforçar esta rede e aproximar as instituições de potenciais investidores, num projeto 

que vem contribuir fortemente para a dinamização e crescimento da economia regional. 

http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2475-2016-10-06-15-19-47
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2475-2016-10-06-15-19-47
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2475-2016-10-06-15-19-47
http://www.anje.pt/portal/formacao-metodo-de-reforco-positivo-comunicacao-com-base-em-pnl-e-inteligencia-emocional-algarve
http://www.anje.pt/portal/formacao-metodo-de-reforco-positivo-comunicacao-com-base-em-pnl-e-inteligencia-emocional-algarve
http://www.anje.pt/portal/formacao-metodo-de-reforco-positivo-comunicacao-com-base-em-pnl-e-inteligencia-emocional-algarve
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2570-2016-10-06-15-25-13
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2570-2016-10-06-15-25-13
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2570-2016-10-06-15-25-13
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2553-2016-10-06-15-37-20
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2553-2016-10-06-15-37-20
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2553-2016-10-06-15-37-20
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Evento: Curso “Plano de Marketing para PME” 

Data: 21, 22 e 24 de novembro de 2016 | Local: Núcleo do Algarve da ANJE (Faro) 

Curso que pretende reconhecer a importância do plano de marketing como suporte e instrumento 

fundamental para a implementação da estratégia de uma empresa/organização. [Saber mais] 
 

Evento: Curso “Comunicação Administrativa em Francês” 

Data: 28, 29, 30 de novembro e 5 e 6 de dezembro de 2016 | Local: Núcleo do Algarve da ANJE 

Ação formativa que visa dotar os formandos dos recursos linguísticos orais e escritos necessários 

para comunicar em língua francesa. [Saber mais] 
 

Evento: Curso “Facebook Marketing Especializado” 

Data: 29 de novembro e 6, 13 e 20 de dezembro de 2016 | Local: Edifício NERA (Loulé) 

Curso que tem como objetivo dotar os formandos de competências para a utilização avançada do 

Facebook, enquanto parte do plano estratégico de empresas/marcas. [Saber mais] 
 

Evento: Curso “Contabilidade e Fiscalidade na Empresa” 

Data: 30 de novembro e 7, 14, 21 e 28 de dezembro de 2016 | Local: Edifício NERA (Loulé) 

Curso que visa apresentar os conceitos e a linguagem contabilística e financeira assim como 

reconhecer  importância da fiscalidade, limites legais e implicações financeiras na vida de uma 

empresa e na tomada de decisão. [Saber mais] 
 

Evento: Curso “Gestão e motivação de equipas” 

Data: 5, 6 e 7 de dezembro de 2016 | Local: Núcleo do Algarve da ANJE (Faro) 

Curso que pretende desenvolver competências para a correta gestão das equipas, alinhando os 

objetivos da organização com a coordenação dos profissionais no terreno. [Saber mais] 
 

Evento: Curso “Organização do Trabalho com Microsoft Outlook” 

Data: 5, 12 e 19 de dezembro de 2016 | Local: Edifício NERA (Loulé) 

Ação formativa que visa adquirir conhecimentos sobre as principais funcionalidades do Microsoft 

Outlook. [Saber mais] 
 

Evento: Curso “Língua Francesa aplicada aos Negócios” 

Data: 5, 12, 19 de dezembro, 9, 16, 23 e 30 de janeiro de 2017 | Local: Edifício NERA (Loulé) 

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

realidade empresarial. [Saber mais] 
 

Evento: Curso “Atendimento de Excelência” 

Data: 5, 12, 14 e 19 de dezembro de 2016 | Local: Edifício NERA (Loulé) 

Curso que pretende reconhecer a importância da função atendimento e do profissional que a 

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

A sessão vai decorrer no dia 25 de 

novembro e pretende esclarecer os 

participantes sobre as obrigações das 

empresas e dos profissionais 

individuais para com a segurança 

social. A participação no seminário é 

gratuita, mas está sujeita a inscrição 

obrigatória através do preenchimento 

do formulário disponibilizado para o 

efeito.  

Seminário “Contribuições 

para a Segurança Social: 

gerentes, trabalhadores 

independentes e 

dependentes” 

[Saber mais] 

Sessão de Esclarecimento 

Europa Criativa 
 

A sessão decorre no próximo dia 16 de 

novembro, em Lisboa, Para além da 

exposição sobre as linhas de 

financiamento, a sessão contará com a 

presença de responsáveis por dois dos 

projetos apoiados. 

[Saber mais] 

http://www.anje.pt/portal/formacao-plano-de-marketing-para-pme-algarve--2
http://www.anje.pt/portal/formacao-plano-de-marketing-para-pme-algarve--2
http://www.anje.pt/portal/formacao-plano-de-marketing-para-pme-algarve--2
http://www.anje.pt/portal/formacao-comunicacao-administrativa-em-frances
http://www.anje.pt/portal/formacao-comunicacao-administrativa-em-frances
http://www.anje.pt/portal/formacao-comunicacao-administrativa-em-frances
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2548-facebook-marketing-especializado
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2548-facebook-marketing-especializado
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2548-facebook-marketing-especializado
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2632-contabilidade-e-fiscalidade-na-empresa2632
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2632-contabilidade-e-fiscalidade-na-empresa2632
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2632-contabilidade-e-fiscalidade-na-empresa2632
http://www.anje.pt/portal/formacao-gestao-e-motivacao-de-equipas-algarve
http://www.anje.pt/portal/formacao-gestao-e-motivacao-de-equipas-algarve
http://www.anje.pt/portal/formacao-gestao-e-motivacao-de-equipas-algarve
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2550-2016-10-25-11-35-18
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2550-2016-10-25-11-35-18
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2550-2016-10-25-11-35-18
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2569-2016-10-25-11-30-37
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2569-2016-10-25-11-30-37
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2569-2016-10-25-11-30-37
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2636-2016-10-25-11-53-05
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2636-2016-10-25-11-53-05
http://www.nera.pt/formacao-profissional/formacao-nao-financiada/item/2636-2016-10-25-11-53-05
http://www.anje.pt/portal/seminario-contribuicoes-seguranca-social
http://www.europacriativa.eu/_sessao_de_esclarecimento_europa_criativa_16_de_novembro_lisboa
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Sessão com o Conselho Estratégico da Rede “Invest Algarve” 

O Conselho Estratégico da Rede “Invest Algarve” - Rede de Apoio ao 

Desenvolvimento Económico e Social da Região do Algarve - corresponde ao órgão 

responsável pela tomada de decisão, constituído pela AMAL, municípios e demais 

entidades representativas do desenvolvimento económico e social da região. 

No dia 14 de outubro de 2016 o Conselho Estratégico da Rede “Invest Algarve” reuniu 

com o objetivo de debater as ambições e os anseios de um projeto que resulta da 

cooperação entre diferentes entidades e instituições da região. 

Após a apresentação do balanço do trabalho desenvolvido pela Rede, foram 

debatidos os seguintes desafios para o ano de 2017: 

• Desenvolvimento do portal “Invest Algarve” (incluindo guia de apoio ao 

empreendedor/empresário); 

• Desenvolvimento dos Gabinetes “Invest Algarve” em cada um dos municípios; 

• Dar continuidade às sessões de capacitação e articulação entre as instituições; 

• Promover dinâmicas e eventos em Rede através do desenvolvimento de um 

calendário regional; 

• Dar continuidade ao boletim informativo mensal, com oportunidades e 

informações úteis para os empreendedores e empresários da região; 

• Promover o empreendedorismo nas escolas tendo em vista o fomento de uma 

cultura/espírito empreendedor; 

• Apresentar uma candidatura ao prémio “The European Entrepreneurial Region”. 


