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O FUNDO AZUL, mecanismo financeiro criado através do DL 16/2016 de 9 de Março, vai financiar entidades e projetos a 

partir de 1 de janeiro de 2017.   O diploma estipula o âmbito de financiamento do fundo -apoio a startups 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.

“

”

BOLETIM DO INVESTIDOR

Aberto até  de 2016 (19 13 de Maio
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

AVISO P  04/SI/2016 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. 

Aberto até  de 2016 (19 30 de junho
horas) o concurso para apoio à criação e dinamização de um “Núcleo de I&D em Copromoção” envolvendo recursos 
humanos qualicados, originários de vários copromotores, nomeadamente, entidades não empresariais do Sistema de 
I&I, que se associam em forma de consórcio, liderado por uma PME, para executarem um conjunto de atividades que 
promovam o reforço de competências da empresa na área I&D, com vista à transferência de tecnologia e partilha do 
conhecimento.

Com a aplicação dos fundos comunitários inscritos no Programa Operacional, a Região Centro ambiciona 
tornar-se Innovation Follower, representar 20% do PIB Nacional e convergir para os níveis de produtividade 
nacional, diminuir em 10% as assimetrias territoriais, ter 40% da população jovem com formação superior e ter 
uma taxa de desemprego inferior a 70% da média nacional.

'INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PME'

'NÚCLEOS DE I&D EM COPROMOÇÃO' AVISO n.º 09/SI/2016

MEMO:
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www.centro.portugal2020.pt
https://www.dropbox.com/s/tm6wn2yna17pu1n/A%2003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tm6wn2yna17pu1n/A%2003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uabuhwva8rzbwqy/A%2004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uabuhwva8rzbwqy/A%2004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/afwpxbzitxwc3xp/A%2009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/afwpxbzitxwc3xp/A%2009.pdf?dl=0


..CRESÇA CONNOSCO !!

É concedido um apoio à reconstituição ou
reposição do potencial produtivo das explorações agrícolas e perímetros de rega danicados, por efeito do fenómeno 
climático adverso ocorrido entre os dias 12 e 15 de fevereiro de 2016, nos ativos xos tangíveis e ativos biológicos do seu 
capital produtivo, correspondente a animais, plantações plurianuais, estufas e estuns, máquinas, equipamentos, edifícios, 
reposição de muros e ainda outras infraestruturas agrícolas, incluindo em perímetros de rega, bem como limpeza de 
terrenos assoreados nesses perímetros.

O rograma de esenvolvimento ural 2014-2020, que tem como objetivo apoiar o investimento em P D R
explorações agrícolas e orestais, em empresas agroindustriais e à instalação de jovens agricultores, 
potenciando as condições para aumentar a competitividade do seu negócio.

• 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.

ar 2020
Programa Operacional Mar 2020

‘PEDIDOS DE APOIO’ até 30 de abril >> DESPACHO N 4615/2016, 4 abril 

‘ASSISTÊNCIA TÉCNICA’ >>PORTARIA N.º 54, 24 de Março Aprovado Regulamento da medida de
Assistência Técnica do Mar 2020 .. Segundo o diploma assinado pela ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, a referida 
medida de Assistência Técnica tem por objetivo apoiar as atividades relacionadas com a execução do Programa, 
nomeadamente as referentes à Gestão, Acompanhamento, Avaliação, Controlo e Comunicação e ações destinadas a 
reduzir os encargos administrativos para os beneciários, bem como apoiar o funcionamento da Rede Nacional de Grupos 
de Ação Local GAL - PESCA.

As empresas de turismo vão poder aceder a uma nova linha de nanciamento, dotada de 60 milhões de euros, 
decorrente do Protocolo, assinado entre o Turismo de Portugal e 12 instituições bancárias.

‘LINHA DE APOIO À QUALIFICAÇÃO DA OFERTA 2016' A Linha de Apoio à Qualicação da
Oferta 2016 é um instrumento de crédito que visa proporcionar às empresas do setor do turismo melhores condições no 
acesso ao nanciamento.  De acordo com os critérios xados no protocolo, que vigora até 31 de dezembro de 2017, vai ser 
privilegiado o investimento em projetos distintivos e inovadores, assim como na requalicação de empreendimentos 
turísticos, no sentido de os posicionar e armar em segmentos de maior valor acrescentado. O desenvolvimento de projetos 
de empreendedorismo na área da animação turística, bem como de projetos na área da restauração de interesse para o 
turismo, estão também entre os eixos de investimento contemplados.

‘SME INNOVATION ASSOCIATE’          >>CONCURSO O SME Instrument, apoio dedicado às
PME e startups para recrutar talento internacional altamente especializado, representa uma nova abordagem ao apoio 
das atividades de inovação das PME, irá atrair mais PME ao Horizonte 2020, fornecer apoio a uma larga gama de 
atividades de inovação e ajudar a aumentar o impacto económico dos resultados dos projetos, pela sua abordagem 
focada nas necessidades internas da empresa e na sua orientação para o mercado. ABERTO até !!30 de junho

Horizonte 2020 é o maior instrumento da Comunidade Europeia orientado para o apoio à investigação, 
através do conanciamento de projetos de investigação, inovação e demonstração. O apoio nanceiro é 
concedido na base de concursos em competição e mediante um processo independente de avaliação das 
propostas apresentadas.
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www.pdr-2020.pt
https://www.dropbox.com/s/k3mj8tnv53jc0bc/D_4615.pdf?dl=0
www.mar2020.pt
https://www.dropbox.com/s/8fpchr7bjg868iz/P%2054.pdf?dl=0
www.turismo2020.turismodeportugal.pt
http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/newsletter/2016/Pages/LinhadeApoioaQualificacaodaOferta2016.aspx
www.gppg.fct.pt/h2020
https://www.dropbox.com/s/uhimznkyae1e89q/SME.pdf?dl=0
www.aciff.pt
www.cm-figfoz.pt/index.php/bolsa-de-terras
www.icep.pt
www.iapmei.pt
www.netcentro.pt
www.ieff.pt
www.aip.pt
www.aninov.pt
www.apambiente.pt
www.ccdrc.pt
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+Inovação +Indústria é o novo programa de investimento da Portugal Ventures dirigido às empresas e aos 
empreendedores dos setores mais tradicionais da economia nacional, nomeadamente Agroindústria, 
Florestal, Habitat, Química, Cerâmica, Têxteis e Confeções, Metalomecânica e Metalurgia, contribuindo assim 
para a sua modernização e maior potencial de competição nos mercados globais.

‘7ª Edição do Programa +Inovação +Indústria’ 

Está aberto o pré-registo para as candidaturas para o Programa +Inovação +Indústria, lançado pela PORTUGAL 
VENTURES. A iniciativa que visa desenvolver o investimento de capital de risco nos setores tradicionais da economia 
nacional, através do apoio à criação de novas realidades empresariais inovadoras e com potencial de competição nos 
mercados globais. A submissão de candidaturas decorrerá até 28 de abril de 2016.

Bolsa
Empreendedorismo

‘BOLSA DO EMPREENDEDORISMO 2016’ 

Este evento tem como objetivo proporcionar a empresários e empreendedores, independentemente do estado 
de desenvolvimento das suas ideias, projetos ou empresas, apontar possíveis soluções e caminhos na direção do 
desenvolvimento para um nível seguinte.

Aproxima-se mais uma edição da Bolsa 
do Empreendedorismo, que este ano terá como mote a 'Partilha de Valor – Criar redes de colaboração!', numa iniciativa da 
Representação da Comissão Europeia em Portugal, que decorrerá no próximo dia , Dia da Europa. Assim, 9 de maio
durante o encontro (de participação gratuita, mas ), os participantes terão  inscrição obrigatória a partir de 11 de abril
acesso a diversas comunicações de parceiros institucionais, com cerca de trinta apresentações repartidas por 12 workshops 
temáticos e uma área de exposição e de interação com representantes de cerca de vinte e cinco entidades parceiras. No 
decurso da Bolsa do Empreendedorismo 2016 serão ainda recebidas e registadas as candidaturas ao concurso 'Business 
Model Canvas - Projetos Que Marcam 2016', sendo também anunciadas as equipas vencedoras da terceira edição do 
concurso 'Elevator pitch – Ideias Que Marcam'.

PRÉMIO
EMPREENDEDORISMO

E INOVAÇÃO

A iniciativa pretende divulgar e promover o empreendedorismo e a inovação nos setores da agricultura, 
agroindústria, oresta e mar, premiando quem investe nestes setores, com a atribuição total de 40 mil euros. 

‘BOLSA DO EMPREENDEDORISMO 2016’ O prémio, que tem a designação de 
Prémio de Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola, vai na 3.ª edição e é lançado pela Crédito Agrícola, em 
parceria com a INOVISA. O prémio, público e de inscrição gratuita, distinguirá os projetos mais inovadores que versem 
sobre produtos, processos ou serviços que se relacionem direta ou indiretamente com estes setores, nomeadamente nas 
áreas de “Produção e Transformação”; “Comercialização e Internacionalização”; “Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico”; “Desenvolvimento Rural”; “Jovem Empresário Rural” e “Projetos de Elevado Potencial promovidos por 
Associados do Crédito Agrícola”. O período de candidaturas decorre  de 2016.até 1 de julho
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www.portugalventures.pt
https://www.dropbox.com/s/tnkn2nfq9gl1ljr/Prog%20Inov.pdf?dl=0
www.bolsadoempreendedorismo.pt
https://www.dropbox.com/s/4opsnq102yrj4ok/Prog%20Bolsa.pdf?dl=0
www.premioinovacao.pt
https://www.dropbox.com/s/g8h655vlbbczf3t/SIR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aa2ysmwm4bbus0a/CENTRO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0i0tnbcz8gl7hxm/MAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7ll4rb11lodvmcl/compete.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hfpvnbckrxcj1do/cosme.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vxg3ps63fex7ziq/horizonte.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kc151xdh7lsk902/turismo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hqnj3dgmt7u4v4k/PDR.pdf?dl=0


'RELATÓRIO ÚNICO 2015' >>SUBMISSÃO   A regulamentação do Código do 
Trabalho criou uma obrigação única, a cargo dos empregadores, de prestação anual de informação sobre a atividade 
social da empresa, com conteúdo e prazo de apresentação regulados na Portaria n.º 55/2010 de 21 de janeiro e na 
Portaria n.º 108-A/2011, de 14 de março. 

Deve submeter o relatório único através do Sistema de Gestão de Unidades Locais, disponível em 
www.relatoriounico.pt  _ até 30 de abril

'AUDITORIAS ENERGÉTICAS ' >>DECRETO-LEI N.º 68-A/2015

No seguimento da Circular Informativa da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) relativa ao Decreto-Lei n.º 
68-A/2015, de 30 de abril, cabe-nos informar que a entrega dos relatórios das primeiras auditorias previstas no n.º 1 
do artigo 12.º do mesmo diploma, pode ser realizada até 30 de junho de 2016. 

Com sede no Parque Industrial Sul, a  tem vindo a estimular o IEFF
aparecimento de novas empresas de base tecnológica  e industrial 
apoiando empreendedores e inovadores num ambiente adequado 
para  o arranque e desenvolvimento dos seu projetos. O Módulo de 
incubação industrial ou serviços, inclui atendimento telefónico, salas de 
reunião e formação, auditório, cafetaria e parque de 
estacionamento.

'IEFF_INCUDADORA DE EMPRESAS'

'96ºAniv. da ERNESTO MORGADO, SA'

Fundada em 1920, no Vale do Mondego, e sediada na freguesia do 
Alqueidão, é a mais antiga indústria de arroz em Portugal. Uma 
história de tradição familiar, mas também de constante modernização 
que tem levado a  em busca de novos  ERNESTO MORGADO
desaos, onde o saber de outros tempos e a inovação são apuradas 
diariamente para produzir um arroz único, o  'Pato Real'.

Parabéns!

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

'Laboratório  M A R E F O Z '

DG ENERGIA
E GEOLOGIADRAPc

DG ALIMENTAÇÃO
E VETER INÁR IA

AGÊNCIA PTG
A M B I E N T E

AUTORIDADE PARA AS
CONDIÇÕES DE TRABALHO

I N S T I T U T O
P O R T U G U Ê S  D A

QUALIDADE INFARMED

..links úteis

..tipologias dos estabelecimentos industriais

..entidades coordenadoras no âmbito do SIR

..a instrução dos processos de licenciamento

..legislação relevante  

CMFF
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www.relatoriounico.pt
www.relatoriounico.pt
cm-figfoz.pt
www.drapc.min-agricultura.pt
www.iapmei.pt
www.dgeg.pt
www.ccdrc.pt
www.ipq.pt
www.dgav-agricultura.pt
www.act.gov.pt
www.infarmed.pt
www.ambiente.pt
www.ieff.pt
www.ieff.pt
www1.ci.uc.pt/imar/marefoz
www1.ci.uc.pt/imar/marefoz
www.emorgado.pt
www.emorgado.pt
https://www.dropbox.com/s/apooafc8ptgu63m/DL_68A.pdf?dl=0


Invista na Figueira.. 
..cresça connosco!! 

..contacte-nos!!

gabinete
de apoio
ao investidor 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  
um serviço gratuito 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 constituição e 
acompanhamento de empresas no âmbito da 
localização  e respetivo licenciamento;
-Simplicar e agilizar os processos de 
investimento facil itando o contacto do 
investidor/empresário junto dos serviços 
municipalizados;

-Prestar assistência técnica nos processos de 
licenciamento industrial;
-Informar e aconselhar sobre os sistemas de 
incentivos em vigor, bem como dos prazos e 
procedimentos legais a seguir para a 
formulação de candidaturas de âmbito 
municipal, nacional e comunitário;
-Facultar Informação relativa à legislação de 
enquadramento das atividades empresariais e 
industriais, 
-Prestar todas a informação relativa aos 
parques industriais do Concelho; 
-Informar e aconselhar participação em missões 
empresariais e ações de internacionalização 
das empresas;
-Promover iniciativas e eventos que contribuam 
para a dinamização do tecido empresarial e 
industrial do concelho;
-Divulgar toda a informação a nível do 
desenvolvimento económico previsto no 
Concelho da Figueira da Foz, através do Boletim 
do Investidor.

2016

 O evento ZOOM SMART CITIES,   
d e c o r r e  e m  L I S B OA ,  d e
18/19 de maio  no Grande

   Auditório da Universidade Nova.

Trata-se de um evento que coloca Portugal na agenda 
internacional das cidades inteligentes, recebendo alguns 
dos melhores oradores internacionais, numa época em 
que as atenções estão voltadas para o futuro, para a 
inovação e criatividade, nas formas de promover o 
desenvolvimento urbano sustentável e inclusivo.

V I I I  C o n g r e s s o  I b é r i c o
VI  Congresso Ibero-Americano
das Ciências e Técnicas do Frio

que terá lugar em COIMBRA (Portugal), na Unidade 
Pedagógica Central da Faculdade de Ciências 
eTecnologia, pólo II, de  de 2016.3/6 de maio

P a r t i c i p e  n o s  e n c o n t r o s
empresariais inseridos na feira
HANNOVER MESSE  25/29 de abril

Principais setores de atuação:  Automação industrial 
(Indústria 4.0)  Fábrica digital (Integração inteligente)  
Energia  Fornecimento industrial Investigação & 
Desenvolvimento
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www.hannovermesse.de/home
www.adai.pt/cytef2016
www.zoomsmartcities.com



