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"A partir do próximo ano , mecanismo financeiro criado através do o Fundo Azul

DL 16/2016 de 9 de Março, pode começar a financiar entidades e projetos a 

partir de 1 de janeiro de 2017.   O diploma estipula o âmbito de financiamento 

do Fundo (apoio a 'startup' tecnológicas da nova economia do mar, promoção de 

energias renováveis, investigação científica e tecnológica, biotecnologia, 

monitorização e proteção do ambiente marinho e segurança marítima), bem como 

os seus instrumentos de financiamento.

O  é um Laboratório avançado do Pólo de Coimbra do MAREFOZ

MARE (Centro de Ciências do Mar e do Ambiente), unidade de I&D

associada do Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de 

Coimbra, instalado na Incubadora de Empresas da Figueira da Foz.

“

”

BOLETIM DO INVESTIDOR

GAI

-inovação Produtiva

-empreendedorismo

-ferramentas
  essenciais
  para
  download

investe
gueira

Aberto, até 31 de março de 2016 (19 horas), o concurso para apoios 
nanceiros a projetos de Inovação Produtiva, em que se pretende um claro enfoque a investimentos no domínio da diferenciação, 
diversicação e inovação, na produção de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis, no quadro de leiras produtivas e de 
cadeias de valor mais alargadas e geradoras de maior valor acrescentado (...)

Leia Mais

 (download do PO CENTRO 2020, )aqui

Aberto até 31 de março de 2016 
(19 horas), o concurso para apoios nanceiros a projetos de Empreendedorismo Qualicado e Criativo, em que se pretende reforçar os 
níveis de empreendedorismo qualicado e criativo (incluindo empreendedorismo de base tecnológica), através de apoios diretos aos 
empreendedores, favorecendo a emergência de novas oportunidades de negócio, nomeadamente em domínios criativos e inovadores 
e o nascimento de mais empresas em setores de alta e média-alta tecnologianacional (...)

“EMPREENDORISMO QUALIFICADO E CRIATIVO” AVISO N.º 02/SI/2016

Leia Mais

20

O Boletim visa impulsionar o 
desenvolvimento económico no 
Concelho da Figueira da Foz, 
a t r a v é s  d a  d i v u l g a ç ã o  d e 
i n f o r m a ç ã o  r e l a t i v a  a o s 
nanciamentos disponíveis no 
âmbito de programas comunitários 
e nacionais, missões empresariais 
e ações de apoio à inovação, 
e m p r e e n d e d o r i s m o , 
c o m p e t i t i v i d a d e  e 
internacionalização, entre outras 
áreas de interesse empresarial e 
industrial. 

SISTEMA DE INCENTIVOS  P1

“INOVAÇÃO PRODUTIVA” AVISO N.º 01/SI/2016

Aberto até 13 de Maio de 2016 (19 horas), Reforçar a capacitação 
empresarial das PME através da inovação organizacional, aplicando novos métodos e processos organizacionais, e incrementando a exibilidade e a 
capacidade de resposta no mercado global, com recurso a investimentos imateriais na área da competitividade. (...)

“QUALIFICAÇÃO DAS PME” AVISO N.º 03/SI/2016

Leia Mais

www1.ci.uc.pt/imar/marefoz
https://www.dropbox.com/s/und531xskjsbcb1/DLei16.pdf?dl=0
www.cm-figfoz.pt/index.php/pad-2
www.centro.portugal2020.pt
https://www.dropbox.com/s/6onb78zw5h94dlw/CENTRO.pdf?dl=0M
https://www.dropbox.com/s/cxskog3d4lfwwjb/01_SI_2016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t22mzo04sp1ttpo/Inov%20Produt.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bdy4kgzklgk4ztt/02_SI_2016.pdf?dl=0M
https://www.dropbox.com/s/drnsgbbtak3fj8n/EmpreendE.pdf?dl=0M
https://www.dropbox.com/s/g0r3htgo7lxk5ke/03_SI_2016.pdf?dl=0M
https://www.dropbox.com/s/g0r3htgo7lxk5ke/03_SI_2016.pdf?dl=0M


SISTEMA DE INCENTIVOS

Leia Mais

AVISO PDR20-A4-2015-06 

O Programa PDR 2020 abriu concursos para: "Florestação de Terras Agrícolas e não Agrícolas" e "Instalação 
de Sistemas Agroorestais" – Candidaturas abertas até 31 de Março de 2016 (19 horas).
 (download do PDR 1420, aqui)

  P1

20"Florestação de Terras Agrícolas e não Agrícolas" Promover a orestação 
de terras agrícolas e não agrícolas, melhorando os ecossistemas através da constituição de zonas arborizadas com espécies bem 
adaptadas às condições locais que contribuam para o aumento da capacidade de sequestro de carbono e para proteção dos 
recursos naturais (solo, da água, do ar e da biodiversidade). 

Leia Mais

AVISO PDR20-A4-2015-07"Instalação de Sistemas Agroorestais"   Promover a criação de sistemas 
agroorestais, nomeadamente montados, sistemas que combinam a silvicultura com práticas de agricultura extensiva, reconhecidos 
pela sua importância para a manutenção da biodiversidade e pela sua adaptação às áreas com elevada suscetibilidade à 
deserticação.
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Decreto-Lei n.º 16/2016

Estipula o âmbito de nanciamento do Fundo (apoio a 'startup' tecnológicas da nova economia do mar, 
promoção de energias renováveis, investigação cientíca e tecnológica, biotecnologia, monitorização e 
proteção do ambiente marinho e segurança marítima), bem como os seus instrumentos de nanciamento.

• • Promover a competitividade com base na inovação e no conhecimento.   Assegurar a sustentabilidade económica 
social e ambiental do sector da pesca e da aquicultura, contribuir para o bom  estado ambiental do meio marinho e 
promover a Política Marítima Integrada  Contribuir para o desenvolvimento das zonas costeiras, aumentar o •
emprego e a coesão territorial bem como aumentar a capacidade e qualicação dos prossionais do sector.

Estão abertas até ao dia 4 de abril de 2016 as 
candidaturas aos Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2016 uma iniciativa da Comissão Europeia que distingue anualmente 
boas práticas de promoção do Empreendedorismo na Europa.Os Prémios Europeus de Promoção Empresarial, dinamizada em 31 
países e englobada  no âmbito do Small Business Act (Lei das Pequenas e Médias Empresas), visam a promoção do espírito 
empresarial e do empreendedorismo. Em Portugal o IAPMEI é o coordenador nacional desta iniciativa desde a sua 1ª edição (2006).

EMPREENDEDORISMO  P3

"Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2016"

"É preciso dar oportunidade às IDEIAS" A estratégia para o empreendedorismo foi anunciada na inauguração do 
escritório da Uniplaces, que contou com a presença do primeiro-ministro, ministro da Economia e secretário de Estado da Indústria, em 
que apresentou a estratégia nacional para o empreendedorismo, o programa Startup Portugal. Com esta iniciativa, o Governo quer 
“derrubar todas as barreiras que surjam à concretização de ideias”, reconhecendo que “é preciso criar condições para atrair 
capital, pessoas, talento, para abrir mercados, para criar condições que permitam testar” as ideias.

Leia Mais

Concretiza a implementação do Mar 2020, através do estabelecimento de prazos para proceder à publicação 
dos regulamentos especícos das medidas de apoio previstas no Programa Operacional Mar 2020 e determina 
a abertura de concursos para os DLBC - Desenvolvimento Local de Base Comunitária nas Regiões Autónomas.

 

Estabelece as condições de funcionamento da Comissão Interministerial dos Assuntos do Mar.

Resolução Conselho de  Ministros 13/2016

Resolução Conselho de  Ministros 14/2016

Leia Mais

Leia Mais

AVISO P  04/SI/2016"Internacionalização das PME" Reforçar a capacitação empresarial das PME através do 
desenvolvimento dos seus processos de qualicação para a internacionalização, valorizando os fatores imateriais da competitividade, permitindo 
potenciar o aumento da sua base e capacidade exportadora. 

https://www.dropbox.com/s/n5vnjtzkk48ylen/04_SI_2016.pdf?dl=0M
https://www.dropbox.com/s/n5vnjtzkk48ylen/04_SI_2016.pdf?dl=0M
https://www.dropbox.com/s/7m1rag433nz10gi/PDR.pdf?dl=0
www.pdr-2020.pt
https://www.dropbox.com/s/0i9ywx34omny6gu/01_812_2015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vzxabutlaj1n7ow/Opera%C3%A7%C3%A3o%201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0i9ywx34omny6gu/01_812_2015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vzxabutlaj1n7ow/Opera%C3%A7%C3%A3o%201.pdf?dl=0
http://www.promar.gov.pt/m2020.aspx
https://www.dropbox.com/s/h606ar857hhwdqq/DL_16_2016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3sln3ciba00x02n/RCM13_2016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mowht2jm155k3cm/RCM14_2016.pdf?dl=0
www.centro.portugal.pt/index/item/273-premios-europeus-de-promocao-empresarial-2016
https://www.dropbox.com/s/u4bkt7fabe4lso4/Pr%C3%A9mios.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/see54k8y1paqrye/IDEIAS.pdf?dl=0M
gai@cm-figfoz.pt


EMPRESAS DO CONCELHO  P4

"Laboratório MAREFOZ" 

Leia Mais

I&D na área da monitorização, avaliação e gestão de qualidade 
ambiental, visa apoiar o desenvolvimento sustentável local e regional, conduzindo investigação no domínio da 
avaliação e gestão  de ecossistemas aquáticos, assim como a inovação tecnológica de empresas, na área da economia 
do mar. O MAREFOZ, proporcionará ainda, regularmente, ações de formação avançada a nível regional, nacional e 
internacional

EVENTOS  P5

Participe nos encontros empresariais inseridos na feira  | 25 a 29 de Abril Principais setores de HANNOVER MESSE
atuação:  Automação industrial (Indústria 4.0)  Fábrica digital (Integração inteligente)  Energia  Fornecimento • • • •
industrial  Investigação & Desenvolvimento•

Leia Mais

"Prémio Excelência_PT Empresas"  A Somitel, empresa com sede na Figueira da Foz, acaba de ser 
distinguida pela PT Empresas com o prémio Excelência por ser o agente com maior valor absoluto em número de clientes 
fidelizados. Para José Manuel Marques, presidente do Grupo Somitel, «é com orgulho que a empresa recebe esta 
distinção, referente a 2015 e que é de todos, colaboradores e clientes».

Cadeia de bricolage AKI prevê abrir a partir do primeiro semestre a 33ª . A nova loja loja AKI na Figueira da Foz
da Figueira da Foz, situada na freguesia de Tavarede, é a 1ª loja no distrito de Coimbra e a 33ª em Portugal, tendo a 
cadeia investido 2,7 milhões de euros neste espaço com 3 mil m2. O objetivo é “criar uma relação de proximidade com os 
seus clientes, proporcionando uma experiência de compra fácil para que possam realizar os seus projetos DIY ('do it 
yourself')”.

GUIAS P/DOWNLOAD  P6
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02 02
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2020

TURISMO

2020
PLANO DE AÇÃO

"53ª Feira Nacional de Agricultura"  / 63ª Feira do Ribatejo. Durante nove dias os visitantes vão 
conhecer o mundo agricola português em todas as suas vertentes: maquinaria, equipamentos, serviços, factores de 
produção e os produtos agroalimentares que resultam das melhores e mais avançadas técnicas e práticas agricolas.

Com cerca de 180000 visitantes, dos quais 40000 profissionais, a feira  Nacional de agricultura é a mais importante  e 
representativa montra do melhor que se produz em Portugal.

LEGISLAÇÃO  P2

"Campanha MIRR 2015"
SISTEMA INTEGRADO DE LICENCIAMENTO DO AMBIENTE

Decorre no período de 1 de janeiro a 31 de março de 2016 a submissão do Mapa Integrado 
de Registo de Resíduos (MIRR), referente ao ano de 2015.

Leia Mais

Leia Mais

"Submissão dos Formulários de Gases Fluorados" Para o ano de 2016, só deverão fazer a comunicação no 
Formulário de Gases Fluorados, os operadores cujos equipamentos contenham quantidades iguais ou superiores a 5 toneladas de 
equivalente de CO2 e mais de 3 kg de gás uorado. Estes operadores devem comunicar à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), 
de 1 de janeiro até ao dia 31 de Março de 2016, os dados relativos à utilização de gases uorados com efeito de estufa no decorrer 
do ano civil de 2015.

Leia Mais

https://www.dropbox.com/s/s5ghaqacnn9s9pd/MIRR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fa6ws9wlzo2kxbk/Gases.pdf?dl=0M
www1.ci.uc.pt/imar/marefoz
www.somitel.pt/
www.aki.pt/
www1.ci.uc.pt/imar/marefoz
www.hannovermesse.de
www.hannovermesse.de
www.feiranacionalagricultura.pt
www.feiranacionalagricultura.pt
https://www.dropbox.com/s/oapz6e7fpp0dp3l/SIR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6onb78zw5h94dlw/CENTRO.pdf?dl=0M
https://www.dropbox.com/s/s5ghaqacnn9s9pd/MIRR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yql676nozvsk15c/compete.pdf?dl=0M
https://www.dropbox.com/s/wkbcwqktebuk24v/cosme.pdf?dl=0M
https://www.dropbox.com/s/y50q056k8mtep4g/horizonte.pdf?dl=0M
https://www.dropbox.com/s/5am2bvjcq6tcv1a/turismo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7m1rag433nz10gi/PDR.pdf?dl=0


Invista na Figueira.. 
..cresça connosco!! 

O GAI tem a finalidade de 
impulsionar a inovação, o 
empreendedorismo e a 
competitividade empresarial e 
industrial ao nível local..

..contacte-nos!!

GAI
gabinete
de apoio
ao investidor

233 403 338

gai@cm-gfoz.pt

  ..fim

De forma a contribuir para a dinamização de 
um desenvolvimento económico sustentado do 
concelho, a Câmara Municipal da Figueira da 
Foz criou o  Gabinete de Apoio ao Investidor

G A I  ,  um ser viço gratui to e de 
acompanhamento personalizado, que visa 
prestar informação e apoio a todos os 
munícipes, investidores ou empresários, nas mais 
diversas áreas de intervenção, nomeadamente:

- Orientar e apoiar o investidor / empresário no 
cumprimento de exigências legais inerentes à 
atividade, bem como apoiar a criação de 
empresas, constituição e acompanhamento no 
âmbito da localização industrial e respetivo 
licenciamento;
- Simplicar e agilizar os processos de 
investimento facilitando o contacto junto dos 
serviços municipalizados de todo e qualquer 
investidor / empresário, que pretenda investir 
no concelho;

- Prestar assistência técnica nos processos de 
l i c e n c i amen to  i ndu s t r i a l  ( Ba l cão  do 
Empreendedor);
- Prestar informações e aconselhamento sobre 
os sistemas de incentivos em vigor, bem como, 
prazos e procedimentos legais a seguir para a 
formulação de candidaturas, de âmbito 
comunitário, nacional e municipal;
- Informação relativa à legislação de 
enquadramento das atividades empresariais e 
industriais, 
- Prestar todas as informações relativas aos 
parques industriais do Concelho; 
- Informação e aconselhamento das missões 
e m p r e s a r i a i s  e  a ç õ e s  d e  a p o i o  à 
internacionalização das empresas;
- Promoção de iniciativas conjuntas que visem a 
criação de eventos que contribuam para a 
dinamização do tecido empresarial e industrial 
do concelho;
- Divulgação de toda a informação a nível do 
desenvolvimento económico previsto no 
Concelho da Figueira da Foz, através do Boletim 
do Investidor.
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