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P1

P1.1.  AVISO_06/SI/2017 

Sistema de Incentivos - INOVAÇÃO PRODUTIVA

'Regime Contratual de Investimento (RCI)' 

 Apresentação de candidaturas até 31 DEZ  2017. 

Este aviso destina-se a selecionar projetos de interesse especial e projetos de interesse estratégico 
que contribuam para o aumento do investimento produtivo em atividades inovadoras, promovendo o 
incremento da produção transacionável e internacionalizável e a alteração do perfil produtivo do tecido 
económico, bem como o reforço do potencial exportador e a criação líquida de emprego, designadamente por 
via da dinamização de redes de fornecedores nacionais e da capacitação empresarial das PME para o 
desenvolvimento de bens e serviços, através do investimento empresarial em atividades inovadoras e 
qualificadas que contribuam para sua progressão na cadeia de valor.

São  suscetíveis  de  apoio  os  projetos  em  atividades  inovadoras  que  se  proponham  desenvolver 
um investimento inicial relacionados com as seguintes tipologias:

• A criação de um novo estabelecimento;
• O aumento da capacidade de um

estabelecimento já existente;
• A diversificação da produção de um

estabelecimento para produtos não
produzidos anteriormente no
estabelecimento;

• A alteração fundamental do processo
global de produção de um estabelecimento
existente.

*O Programa INTERFACE tem como objetivo a valorização dos produtos portugueses, através da
inovação, do aumento da produtividade, da criação de valor e da incorporação de tecnologia nos processos
produtivos das empresas nacionais.
O INTERFACE vem neste sentido acelerar a transferência de tecnologia das universidades para as empresas, 
potenciar a certificação dos produtos, aumentar a competitividade da economia portuguesa e das empresas 
nos mercados nacional e internacional.

..a Economia Azul tem potencial para alimentar a nossa 
população crescente, criar mais emprego e mais crescimento 
económico. Representa cerca de  5,4 milhões de postos de 
trabalho e gera um valor acrescentado bruto na ordem dos 500 mil 
milhões de euros por ano.

*
PLANO
DE ACÇÃO
PARA O 
ATLÂNTICO

https://goo.gl/SLHwqA
http://cm-figfoz.pt/index.php/investir
https://goo.gl/49XFA4


'Não são um fenómeno novo, mas nos últimos anos a criação de 
incubadoras e programas de aceleração atingiu contornos virais.' A IEFF -
Incubadora de Empresas da Figueira da Foz, cotada recentemente no top 
15 nacional pela revista Forbes, apoiou, desde 2002, 40 empreendimentos 
inovadores de base tecnológica e desenvolve actualmente o empreendedorismo 
associado aos sectores mais dinâmicos da Economia do Mar.

 AVISO_20/SI/2017 

Sistema de Incentivos - EMPREENDEDORISMO QUALIFICADO E CRIATIVO  

'VALE DE INCUBAÇÃO'

Apresentação de candidaturas até 30 de novembro de 2017 

Este concurso tem como objetivo conceder apoios a 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.*

a) Serviços de Gestão;
b) Serviços de Marketing;
c) Serviços de Assessoria Jurídica;
d) Desenvolvimento de produtos e serviços;
e) Serviços de Financiamento.

P2

P2.1. 

São suscetíveis de apoio os projetos individuais 
de aquisição de serviços de incubação na 
área do  empreendedorismo imprescindíveis ao 
arranque das empresas que incluem:

 Passo a Passo

P 3.1.      AVISO_18/SI/2017 'Projectos de Formação em Processos de Inovação' 

Apresentação de candidaturas até 29 de dezembro 2017. 

Este Aviso enquadra-se no Programa Nacional de Reformas.

O objetivo específico deste Aviso consiste em conceder apoios financeiros a projetos de 
formação exclusivamente associados a investimentos, enquadrados nos instrumentos financiados no 
Objetivo Temático (OT) 1 (Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação) e OT 3 
(Reforço da competitividade das pequenas e médias empresas), ou por outros instrumentos de apoio 
concedidos para as mesmas finalidades através de verbas nacionais.

A Prioridade de Investimento (PI) 8.5 que mobiliza os apoios do Fundo Social Europeu 
no domínio da Competitividade e Internacionalização, tem como objetivo específico intensificar a 
formação dos empresários e gestores para a reorganização e melhoria das capacidades de gestão, assim 
como dos trabalhadores das empresas, apoiada em temáticas associadas à inovação e mudança, através 
do:

→ Aumento  da  qualificação  específica  dos  trabalhadores  em  domínios  relevantes  para  a
estratégia de inovação e internacionalização das empresas;
→ Aumento das capacidades de gestão das empresas para encetar processos de mudança e
inovação.

P3    Sistema de Incentivos - I&DT 

* C O N S U L T E   A Q U I   A   L I S T A  D E   E N T I D A D E S   A C R E D I T A D A S  |  V A L E     I N C U B A Ç Ã O

No âmbito do presente Aviso, são suscetíveis de apoio os projetos de formação, na modalidade de 
candidatura individual, associados a projetos de investimentos, enquadrados nas seguintes tipologias:

Inovação Empresarial e Empreendedorismo, conforme previsto no n.º 2 do artigo 19.º do RECI;
Qualificação e Internacionalização das PME, conforme previsto no n.º 2 do artigo 40.º do RECI.

Para efeitos do presente Aviso entende-se por:
 “Projeto de investimento”, projeto aprovado num dos OT 1 ou 3 nas tipologias acima indicadas, ou outros
instrumentos conforme referido no ponto 1., a que ficará associado o projeto de formação;
 “Projeto Integrado”, projeto de formação obrigatoriamente associado a projetos de investimento.

www.portugal2020.pt/Portal2020/Plano-Anual-Candidaturas-abertas
https://goo.gl/hk6tMC
https://goo.gl/QsPx7J
https://goo.gl/KmCyCg
https://goo.gl/FqJcS8
https://goo.gl/exSjUW
https://goo.gl/KmCyCg


P1 Processo de Acreditação de Entidades para Prestação de Serviços

 AVISO_23/SI/2017 P 3.3. 'PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL - Projetos Individuais' 
Apresentação de candidaturas até 31 de Dezembro de 2018

estabelecer a ligação entre pequenas, médias e grandes empresas e estas e o Sistema Científico e Tecnológico
(“entrepreneurial discovery process”);
(ii) proceder à análise das cadeias de valor nacionais e internacionais nas áreas em que a região é forte (ou pode

ar-se de forma diferenciada e com vantagens comparativas;vir a ser) e nas quais pode posicion
(iii) ensaiar um modelo de ‘governação coletiva’, de iniciativa da administração pública, cujo papel é ajudar a criar

 da comunidade, mas que tem que envolver alguns dos principais parceiroscapital criativo e social no âmbito
no grupo mais restrito de coordenação, desempenhando eles algumas tarefas de resp
forma de garantir que a estratégia é apropriada por aqueles que irão de

onsabilidade como
senvolver as iniciativas que

 dos instrumentos disponíveis numa determinada
permitirão concretizá-la;
(iv) assegurar a combinação de políticas, ou seja, a conjugação
região – apoios no âmbito dos programas europeus, empréstimos e outros apoios –, esperando que isso se
revele eficaz para atingir as metas desejadas e definir os instrumentos de forma articulada com a conceção

zação da estratégia não se torna umdos Programas Operacionais 2014-2020, garantindo que a concreti
exercício demasiado difícil ou até impossível.

a as RIS3 no território europeu prevê seis passos: (i) análise do
delo de governação assente na participação e

A metodologia proposta pela Comissão Europeia par
contexto regional e do potencial de inovação; (ii) definição de um mo
liderança colaborativa; (iii) elaboração de uma visão global, partilhada, para o futuro da região; (iv) identificação
das prioridades; (v) definição do policy mix (combinação de instrumentos e políticas) e do plano de ação;
(vi) integração de mecanismos de monitorização e avaliação.

P3   Sistema de Incentivos - I&DT  _ INTERFACE 

P 3.2.  AVISO_22/SI/2017 'Projectos Autónomos de Formação' 

    Apresentação de candidaturas até 31 de Março de 2018. 

O objetivo do Aviso de concurso consiste em intensificar a formação dos empresários e gestores 
para a reorganização e melhoria das capacidades de gestão, assim como dos 
trabalhadores das empresas, apoiada em temátic.as associadas à inovação e mudança através do: 

• Aumento da qualificação específica dos trabalhadores em domínios relevantes
para a estratégia de inovação e internacionalização das empresas;

• Aumento das capacidades de gestão das empresas para encetar processos de mudança e
inovação.

Fomentar as relações entre as instituições de ensino superior e as empresas, por 
via da Propriedade Industrial, dado que existe uma necessidade de mudança do 
paradigma cultural no sentido de ser valorizado cada vez mais o registo do conhecimento. 

A lnvestigação e Desenvolvimento (I&D) realizada para e com as empresas, de 
acordo com as suas necessidades e oportunidades, exige também um esforço no 
sentido da criação de incentivos para o registo de Propriedade Industrial, que 
permita impulsionar e solidificar ações de desenvolvimento tecnológico, aproximação ao 
ensino superior, centros de investigação, centros de interface tecnológico e seus 
investigadores e empresas, como também a autonomia dos investigadores desenvolverem 
os seus próprios trabalhos criando start-ups. 

São suscetíveis de apoio os projectos de formação de empresas na modalidade de 
candidatura individual. por via de ações de formação autónomas, que visem objectivos de inovação 
e competitividade, através da qualificação específica dos empresários, gestores e trabalhadores 
das empresas, para a reorganização e melhoria das capacidades de gestão reforçando a 
sua produtividade. 

Neste sentido, a Prioridade de Investimento (PI) 1.2 do domínio temático Competitividade e 
lnternacionalizaç.ão do Portugal 2020 tem previsto o objetivo específico de reforçar a transferência de 
conhecimento científico e tecnológico para o sector empresarial, promovendo uma maior eficácia 
do sistema de l&I na disseminação dos seus resultados por via da propriedade intelectual. 

Os novos desafios e 
contextos internacionais verificados 
através das novas tendências 
tecnológicas e estratégicas tornam a 
Propriedade Industrial ainda mais 
imperativa, nomeadamente em temas 
relacionados com a economia circular, a 
eficiência energética e a digitalização da 
econonomia.

https://goo.gl/GfD2ng
https://goo.gl/T3QBJp


P1 Processo de Acreditação de Entidades para Prestação de Serviços

 AVISO_26/SI/2016 P 3.5. 'Projectos em CoPromoção'

estabelecer a ligação entre pequenas, médias e grandes empresas e estas e o Sistema Científico e Tecnológico
(“entrepreneurial discovery process”);
(ii) proceder à análise das cadeias de valor nacionais e internacionais nas áreas em que a região é forte (ou pode
vir a ser) e nas quais pode posicionar-se de forma diferenciada e com vantagens comparativas;
(iii) ensaiar um modelo de ‘governação coletiva’, de iniciativa da administração pública, cujo papel é ajudar a criar
capital criativo e social no âmbito da comunidade, mas que tem que envolver alguns dos principais parceiros
no grupo mais restrito de coordenação, desempenhando eles algumas tarefas de responsabilidade como
forma de garantir que a estratégia é apropriada por aqueles que irão desenvolver as iniciativas que
permitirão concretizá-la;
(iv) assegurar a combinação de políticas, ou seja, a conjugação dos instrumentos disponíveis numa determinada
região – apoios no âmbito dos programas europeus, empréstimos e outros apoios –, esperando que isso se
revele eficaz para atingir as metas desejadas e definir os instrumentos de forma articulada com a conceção
dos Programas Operacionais 2014-2020, garantindo que a concretização da estratégia não se torna um
exercício demasiado difícil ou até impossível.
A metodologia proposta pela Comissão Europeia para as RIS3 no território europeu prevê seis passos: (i) análise do
contexto regional e do potencial de inovação; (ii) definição de um modelo de governação assente na participação e
liderança colaborativa; (iii) elaboração de uma visão global, partilhada, para o futuro da região; (iv) identificação
das prioridades; (v) definição do policy mix (combinação de instrumentos e políticas) e do plano de ação;
(vi) integração de mecanismos de monitorização e avaliação.

P3    Sistema de Incentivos - INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (SI I&DT)

P 3.4.  AVISO_25/SI/2016 'Projetos de I & D Individuais' 

Apresentação de candidatura até 29 de dezembro 2017. 

Com o objetivo de aumentar o investimento empresarial em I&I, são apoiados projetos individuais de 
I&D do Regime Contratual de Investimento (RCI), alinhados com os domínios prioritários da 
Estratégia de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente (RIS3), através da 
realização de atividades de investigação industrial e desenvolvimento experimental.

São suscetíveis de apoio os projetos de interesse especial e de interesse 
estratégico de I&D – Projetos individuais, promovidos por uma empresa, enquadrados na 
tipologia de investimento, investigação e desenvolvimento tecnológico, que obedeçam às seguintes 
disposições:

Candidaturas abertas até 31 de dezembro 2017. 

Para estimular o investimento empresarial I&I, a Prioridade de Investimento(PI) 1.2. prevê o 
apoio a projetos através do Regime Contratual de Investimento(RCI), de empresas em co-promoção com 
outras empresas ou restantes entidades do Sistema de I&I, alinhados com os domínios 
prioritários da Estratégia de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente(RIS3), 
que, designadamente através da realização de atividades de investigação industrial e 
desenvolvimento experimental, visem o reforço da sua competitividade e inserção internacional.

São suscetíveis de apoio os projetos de interesse especial e de interesse estratégico de 
I&D – Projetos em Co-Promoção, inseridos no Regime Contratual de Investimento, de acordo com o 
disposto nas alíneas a) e b) do nº 1 do artigo 62º do RECI, realizados em parceria entre empresas ou 
entre estas e entidades não empresariais do sistema de I&I, liderados por uma empresa, 
enquadrados na tipologia de investimento investigação e desenvolvimento tecnológico.

a) Projetos de interesse especial de I&D – projetos de grande dimensão
cujo custo total elegível seja igual ou superior a 10 milhões de euros
e que se revelem de especial interesse para a economia nacional
pelo seu efeito estruturante para o desenvolvimento, diversificação e
internacionalização da economia portuguesa, e ou de setores de
atividade, regiões e áreas considerados estratégicos;

b) Projetos de interesse estratégico de I&D – projetos que sejam
considerados de interesse estratégico para a economia nacional ou
de determinadas regiões, como tal reconhecidos, a título excecional, por
Despacho Conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas
do Desenvolvimento Regional e da Economia, independentemente do seu
custo total elegível.

* 

* 

* * 

** *

https://goo.gl/ECMi7U
https://goo.gl/i3HRMX


 OPERAÇÃO 5.1.1P 4.1.

P4    Sistema de Incentivos - Desenvolvimento Rural  - PDR 2020

 Criação de Agrupamentos e Organizações de Produtores 
(2ºanúncio)

Aberta até 30 de Novembro de 2017, esta operação tem como objetivo 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.

O apoio anual, de base forfetária, para determinadas tipologias de investimento prevê-se a 
utilização de custos simplificados, nomeadamente na forma de taxas fixas.

Para efeitos de orçamento do plano de ação não serão considerados elegíveis investimentos 
tangíveis, com excepção de equipamentos relacionados com controlo de qualidade, classificação dos 
produtos e processos de acreditação ou certificação, bem como equipamentos e software informático.

Os custos operacionais associados à execução global do plano de ação estão limitados até 5% do valor 
total do orçamento.

Os custos de preparação do Plano de Ação (incluindo os estudos e custos de desenvolvimento 
deste plano) estão limitados até 3% do valor total do orçamento.

Os custos com a demonstração e divulgação de resultados estão limitados até 3% do valor 
total do orçamento.

O apoio é concedido anualmente, de forma degressiva, durante os primeiros 5 anos após o 
reconhecimento enquanto organização de produtores ou 3 anos enquanto agrupamento de produtores, numa 
base forfetária de 10% do valor da produção comercializada (VPC), até ao máximo de 60% do orçamento 
estabelecido para o plano de ação e até ao limite de 100.000 euros por ano.

Consulte aqui o plano previsional de abertura de candidaturas PDR _ 2017

P 4.2.  Restabelecimento do potencial produtivo  OPERAÇÃO 6.2.2.

Aberta até 30 de Novembro de 2017, esta operação tem como objetivo apoiar a 
reconstituição ou reposição das condições de produção das explorações agrícolas afetadas por 
calamidades naturais, acidentes climáticos adversos ou eventos catastróficos por forma a criar condições 
para o seu regresso a uma atividade normal.

TIPO DE APOIO: Apoio não reembolsável sobre o montante de despesa elegível, a definir por 
Despacho do Ministro da Agricultura e do Mar.

BENEFICIÁRIOS: Produtores agrícolas cujas explorações agrícolas sofram diminuições significativas no 
respetivo capital agrícola e fundiário em consequência de catástrofes ou calamidades naturais 
reconhecidas por decisão governamental. Organizações de agricultores responsáveis pela gestão de 
infraestruturas coletivas de apoio à atividade agrícola.

DESPESA ELEGÍVEL: Despesas de investimento relativas à reconstituição e ou reposição de capital 
fixo da exploração, incluindo a reposição de efetivos animais, a compra de máquinas e equipamentos 
agrícolas; capital fundiário da exploração, incluindo plantações plurianuais, estufas e outras infraestruturas 
dentro da exploração.

Dos apoios a conceder deverão ser deduzidos os montantes das indemnizações de seguros ou outros 
mecanismos de gestão de risco, bem como outras ajudas recebidas a título de compensação pelas perdas registadas.

https://goo.gl/mY69eB
https://goo.gl/5P1Xmn
https://goo.gl/HTBvNj
https://goo.gl/z93Nuk


P5              Sistema de Incentivos - Programa Operacional MAR 2020

P 5.1. Portaria 61/2016

O objectivo é promover uma pesca ambientalmente sustentável, eficiente em termos de 
recursos, inovadora, competitiva e baseada no conhecimento. 

Podem apresentar candidaturas à presente medida:

Proprietários de navios de pesca registados na frota de Portugal continental; 
Pescadores; 
Organizações de pescadores.

'Investimentos a Bordo no domínio da EFICIÊNCIA ENERGÉTICA' 

Apresentação de Candidaturas em Contínuo

Consulte aqui o plano de avisos do Programa Operacional 

Leia tb:     'Estratégia Nacional para o MAR 2013-2020' 

Assista aqui ao video do lançamento do Programa 2020

'Promoção da Comercialização e da Transformação dos  
produtos da Pesca e Aquicultura' 

P 5.3. Portaria 58/2016

São suscetíveis de apoio (CANDIDATURAS EM CONTÍNUO) as operações relativas a medidas de 
comercialização dos produtos da pesca e da aquicultura que visem:

• Encontrar novos mercados e melhorar as condições de colocação no mercado dos produtos
provenientes da pesca e da aquicultura;

• Promover a qualidade e o valor acrescentado dos produtos;
• Realizar estudos de mercado e estudos sobre a dependência da União Europeia em matéria de
importações;

• Contribuir para a rastreabilidade dos produtos da pesca ou da aquicultura, incluindo a
possibilidade de desenvolvimento de um rótulo ecológico ao nível da União;

• Realizar campanhas regionais, nacionais ou transnacionais de comunicação e promoção, a fim
de sensibilizar o público para os produtos da pesca e da aquicultura sustentáveis

MEDIDA 2 _Desenvolvimento de novos mercados, promoção e comercialização 

'Apoio ao Arranque da Atividade de Jovens Pescadores' Portaria 60/2016

Podem apresentar candidaturas (CANDIDATURAS EM CONTÍNUO), jovens pescadores com 
idade inferior a 40 anos ; sejam titulares de uma cédula marítima válida; exerçam a profissão de 
pescador há pelo menos cinco anos ou sejam detentores de formação equivalente e nunca tenham 
sido proprietários ou comproprietários de uma embarcação de pesca.   

São suscetíveis de apoio as operações relativas à aquisição de embarcações de pesca por jovens 
pescadores. Apenas são elegíveis as despesas relativas à aquisição da embarcação de 
pesca objeto da candidatura com os respetivos equipamentos e artes de pesca.

P 5.2.

https://goo.gl/EByrdb
https://goo.gl/YQqFGg
https://goo.gl/9xusjg
https://goo.gl/g6Nujj
https://goo.gl/Sy4Jag
https://goo.gl/9k8wnL


Protocolo
'LINHA DE APOIO À QUALIFICAÇÃO DA OFERTA 2017' 

Este é um instrumento de crédito que visa proporcionar às empresas do setor do turismo melhores 
condições no acesso ao financiamento.   De acordo com os critérios fixados no protocolo, que vigorará até 31 de 
dezembro de 2018, vai ser privilegiado o investimento em projetos distintivos e inovadores, assim como na 
requalificação de empreendimentos turísticos.

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. Esta linha de crédito privilegia os projetos que, pelas 
suas caraterísticas, contribuam para a dinamização turística dos centros urbanos, privilegiem a 
fruição do nosso património cultural edificado e a reabilitação urbana, se traduzam em novos 
negócios turísticos, nomeadamente na área da animação turística, sejam energética 
e ambientalmente sustentáveis, e contribuam para a permanência média do turista e para a 
redução da sazonalidade.  O montante máximo do financiamento concedido poderá chegar aos 75% do valor 
do investimento elegível.

 P 6.2.

P6              Sistema de Incentivos - PROGRAMA OPERACIONAL TURISMO 2020

TUDO PARA TODOS'LINHA DE APOIO AO TURISMO ACESSÍVEL' 
Candidaturas abertas até 31 de dezembro de 2017

Está aberta a linha de apoio ao financiamento de projetos de empresas (empreendimentos 
turísticos, restaurantes, animação turística, agências de viagem) e de entidades públicas (municípios, 
entidades regionais de turismo, gestores de museus e monumentos) para adaptações físicas e de 
serviço, de modo a tornarem a oferta turística acessível a todos.  O apoio financeiro é de 90% do 
investimento até ao limite de 200 mil euros por projeto. 

Consulte a Ficha Informativa da Linha de Apoio ao Turismo Acessível. Nota: Como aceder aos 
Formulários de Candidatura Linhas de Apoio: 

1. Aceder a SGPI - Sistema de Gestão de Projetos de Investimento.
2. Selecionar Nova Candidatura.
3. Selecionar Valorizar - Programa de Apoio à Valorização e Qualificação do Destino.
4. Selecionar a Linha de Apoio pretendida.

P 6.1.

O programa +Património +Turismo, pretende estimular o aparecimento de Startups e de 
novos negócios, nomeadamente de base local ou regional, associados ao turismo e à 
valorização do património cultural e natural do país.

Principais objetivos:
• Contribuir para o desenvolvimento de atividades turísticas associadas à valorização do património

cultural e natural do País;
• Dinamizar a criação de projetos que visem a fruição turística do património cultural e natural do

País. Promover a requalificação de empreendimentos turísticos existentes, incluindo a ampliação
dos mesmos, tendo em vista

• posicioná-los em segmentos de maior valor acrescentado.

 P 6.3. CALL    '+ Património + Turismo' CANDIDATURA

#  ESTRATÉGIA TURISMO 2027

Estão abertas a linha de financiamento a 
projectos de dinamização turística que contribuam 
para o desenvolvimento de atividades turísticas 
associadas à valorização do património cultural e 
natural do País.  Esta linha de financiamento sob a 
forma de capital de risco, é gerida pela Portugal 
Ventures e pode apoiar projectos inovadores e que 
visem a requalificação e fruição turística do 
património cultural e natural do País, incluindo a 
ampliação de empreendimentos turísticos existentes 
tendo em vista posicioná-los em segmentos de 
maior valor acrescentado.

+INFO:    https://goo.gl/Qxxsdu

https://goo.gl/ggo5Qp
https://goo.gl/5PW1qv
https://goo.gl/ftyuUc
http://turismo.portugalventures.pt/
https://goo.gl/aSV3ou
http://estrategia.turismodeportugal.pt/sites/default/files/Estrategia_Turismo_2027_TdP.pdf
https://goo.gl/Qxxsdu


P7                   Sistema de Incentivos - EMPREENDEDORISMO & EMPREGO

O SI2E pretende contribuir para os objetivos das políticas públicas relacionadas, com o 
Programa Nacional para a Coesão Territorial, estimulando o surgimento de iniciativas empresariais e a criação 
de emprego em territórios de baixa densidade e por essa via promove o desenvolvimento e a coesão económica e 
social do país, mas também com as políticas ativas de emprego desenvolvidas.

Beneficiários:  Micro ou pequenas empresas legalmente constituídas Âmbito Setorial: Este apoio é destinado ao 
financiamento de micro e pequenas empresas em qualquer setor de atividade (com exceção de pescas, aquicultura, 
produção agrícola primária, florestas, financeiras, seguros, defesa, lotarias e outros jogos de apostas).

Tipologia das Operações:

O apoio financeiro deve ser usado para 
a criação de micro e pequenas 
empresas, para a sua expansão ou 
modernização.  Dentro destes objetivos, são 
considerados como despesas elegíveis o 
investimento em máquinas e equipamentos, 
informática, marcas, planos de marketing, 
participação em feiras e obras de remodelação.

Incentivos: 

Investimento físico, na componente FEDER - incentivo não reembolsável; Investimento em criação de 
emprego, na componente FSE.

 P 7.1. SI2E_3ª.fase AVISO:  CENTRO-M7-2017 | 08/09/10

 'StartUP Voucher ' P 7.2.

IAPMEI - www.iapmei.pt

Este Voucher pretende dinamizar o 
desen- volvimento de projectos empresariais 
que se encontrem em fase de ideia, 
promovidos por jovens com idade entre os 18 e 
os 35 anos, através de diversos instrumentos 
de apoio disponibilizados ao longo de um 
período de até 12 meses de preparação do 
projeto empresarial.    

 REGULAMENTO

 FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

 'Empreende Já' _ nova ediçãoP 7.3.

Consulta o Regulamento 467 -A/2017 ,  e se tiveres 
dúvidas contacta os serviços do IPDJ.

> VIDEO

 CANDIDATURA

Até 30 de novembro está aberto o prazo de 
registo e candidatura, para a Ação 1, do 
Programa Empreende Já. 

Se estás desempregado/a e não estudas, não 
estás a fazer formação nem participas em 
nenhum estágio, podes registar-te e fazer 
a tua candidatura, na Plataforma do Empreende 
Já. 

AÇÃO 1 Apoio ao desenvolvimento de projetos 
com vista à criação de empresas e de entidades 
de economia social (com base em ideias 
próprias ou através de ideias disponibilizadas na 
Rede de Fomento de Negócios).

https://goo.gl/fdKjHD
https://goo.gl/8FnZrg
https://goo.gl/deR2yC
https://goo.gl/jxsmXH
https://eja.juventude.gov.pt/#/registo
https://www.facebook.com/figueira.investe/photos/a.809415742497439.1073741828.768898789882468/1204106943028315/?type=3&theater
https://youtu.be/VKIG8kMf6Iw


P8   Empreendedorismo & Emprego | OPORTUNIDADES

O Concurso Montepio Acredita Portugal tem como objetivo premiar os melhores projetos e 
ajudar todos os portugueses a desenvolver as suas ideias empreendedoras. Não interessa se 
tem ou não formação prévia em empreendedorismo, o seu sexo ou a sua idade.

Tem uma ideia de negócio, mas não sabe como começar? Esta é mais uma oportunidade 
para todos aqueles que têm uma ideia de negócio, mas não sabem como avançar possam criar o 
seu próprio projeto empreendedor e levá-lo à prática.

 P 8.1. 'ACREDITA PORTUGAL'  _8ª.edição 

Candidaturas abertas até 31 de janeiro de 2018

CANDIDATURA

+ info

O concurso disponibiliza ainda um 
programa de pré-aceleração, em 
que mentores e especialistas 
dão feedback personalizado a cada 
projeto, preparando-o para o 
mercado.

O Arrisca C é um Concurso de Ideias e Planos de Negócio dirigido aos estudantes e 
recém-diplomados há menos de cinco anos de qualquer Instituição de Ensino Superior do país 
que tenham um projeto e queiram colocá-lo em prática, sendo dada total liberdade de escolha 
quanto ao tipo de oportunidade de negócio a candidatar.

É dada liberdade total de escolha quanto ao tipo de oportunidade de negócio a selecionar por 
cada candidato que deseje apresentar-se a concurso numa das tipologias. 

 P 8.2. Arrisca C  _9ª.edição

Candidaturas abertas até 3 de Dezembro de 2017

CANDIDATURA

+ info

Tipologia B: Concurso de Planos de Negócio: 
projeto inovador, com plano de negócio para 
a constituição de uma empresa que 
explore comercialmente o projeto, ou com 
empresa constituída há menos de um ano à 
data de submissão da candidatura. 
Os projetos vencedores só receberão o(s) 
prémio(s) após a constituição da empresa (a 
ser implementada na Região Inov C).

VIDEO DREAMSHAPER

Tipologia A: Concurso de Ideias de Negócio: Ideia de Negócio ainda em fase de conceção, sem plano 
de negócio desenvolvido e sem empresa constituída à data de submissão da candidatura.

Curso ITLS  _International Trauma Life Support 

www.safetymar.pt

 P 8.3. + info

O Curso tem por objectivo geral fornecer 
conhecimentos teórico-práticos, baseados em 
Guidelines, que reforçam e uniformizem a 
formação de médicos, enfermeiros, bombeiros e 
TAE’s na área do Trauma. Espera-se que, no final 
do curso, os profissionais de saúde adquiram 
conhecimentos fundamentais, que lhes permitam 
ter uma conduta uniforme de actuação perante 
situações específicas de Trauma.

https://ap2018.dreamshaper.com/signup
http://www.acreditaportugal.pt/informacoes
www.arrisca-c.pt
https://dits_uc.seamlessdocs.com/f/ideia_2017
https://youtu.be/H1NMEGgQO-0
http://www.safetymar.pt/curso-itls/


P8       EMPREENDEDORISMO & EMPREGO | OPORTUNIDADES

'Programa Explorer'  _ Jovens empreendedores 

Candidaturas abertas até 8 de Dezembro de 2017

A Universidade de Coimbra (UC) é a primeira universidade portuguesa a implementar o 
Programa Explorer “Jovens empreendedores”, promovido pelo Banco Santander e coordenado pelo 
Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), com o objetivo de potenciar o talento jovem, o 
espírito empreendedor e o desenvolvimento de projetos inovadores num ambiente digital, aberto e 
colaborativo.

P 8.4. INSCRIÇÃO

Os selecionados poderão beneficiar do acesso ao 
Explorar Space Universidade de Coimbra, um centro de 

ideation de alto rendimento onde desenvolverão as 
suas ideias de forma colaborativa com outros 

empreendedores e receberão assessoria 
personalizada e formação de uma rede de mais de 
200 especialistas em inovação e modelos de negócio.

Ao finalizar os cinco meses de formação e 
mentoria, o representante do melhor projeto do 

Explorer Space Universidade de Coimbra, 
juntamente com outros 52 empreendedores 

provenientes de todos os Explorer Spaces, viajará para 
Silicon Valley, a referência mundial em inovação e 

empreendedorismo, para visitar empresas 
tecnológicas, obter assessoria em 

internacionalização e contactar com investidores. 
Adicionalmente, os três melhores projetos receberão 

30 000, 20 000 e 10 000 euros para acelerarem o seu 
desenvolvimento.

Candidaturas abertas até 31 de Janeiro de 2018

O programa de empreendedorismo, promovido pelo Politécnico de Leiria, através do Centro para o 
Desenvolvimento Rápido e Sustentado de Produto (CDRSP/IPLeiria), e pela incubadora OPEN – Associação 
para Oportunidades Específicas de Negócio, pretende valorizar ideias e projetos, e transformá-los em 
produtos, processos e serviços, que se consolidem em negócios reais, na economia real.

 P 8.5. 'Materializa'  _2ª.edição CANDIDATURA

+ info

O programa Materializa destina-se a empreendedores e projectos com elevado potencial e 
capacidade de crescimento. Podem inscrever-se as pessoas singulares com mais de 18 anos e pessoas 
colectivas, constituídas há menos de um ano, que pretendam desenvolver projectos e ideias que ainda não 
entraram na fase de exploração comercial. Após a submissão, o projecto é avaliado e apresentado a um júri, 
e são realizadas entrevistas para a selecção das dez melhores ideias e equipas. No final são escolhidos os 
três melhores, aos quais serão atribuídos os devidos prémios.

O programa é promovido pelo Centro 
de Desenvolvimento Rápido e Sustentado de 
Produto do Politécnico de Leiria CDRSP/IPLeiria e 
pela incubadora OPEN – Associação 
para Oportunidades Específicas de Negócio. Tem 
o apoio da Portugal Ventures, do Open
Business Angels e do Centro de
Transferência e Valorização do Conhecimento
do Politécnico de Leiria.

VIDEO IPL

https://www.jointhex.org/public-explorer
https://youtu.be/ajVKcpk2dgM
http://materializa.ipleiria.pt/info.html
http://materializa.ipleiria.pt/submissao.html


P9         Sistema de Incentivos Comunitários -  INVESTIGAÇÃO & INOVAÇÃO

P10       Sistema de Incentivos Comunitários - COMPETITIVIDADE 

 P 10.1. COSME 'COS-LINKPP-2017-2-02 '

+ INFO*

Candidaturas abertas até 4 de janeiro de 2018

Candidaturas abertas para o desenvolvimento de projetos de intermediação entre entidades 
públicas e agentes inovadores, com o objetivo de facilitar o acesso de PME's e start-ups a oportunidades 
de desenvolvimento de novos produtos ou serviços em resposta à procura pública, através do mecanismo de 
procuração pública. 

P 10.2. COSME  'Clusters e Internacionalização nos setores da defesa e segurança'

+ INFO*

Candidaturas abertas até 13 de dezembro de 2017 para a intensificação da colaboração 
transfronteiriça entre clusters e organizações de redes empresariais europeias, nos setores da defesa e 
segurança, com clusters industriais de outras áreas, com vista à definição e implementação de uma 
estratégia europeia com potencial de internacionalização.  O orçamento total destinado ao co-
financiamento de projetos ao abrigo  desta call é estimado em  800.000€.

O Programa COSME complementa outros programas da União Europeia procurando 
estabelecer sinergias com o  Programa Horizonte 2020 e os Fundos Estruturais, destacando-se o 
Portugal 2020.  O IAPMEI é o Delegado Nacional no Comité COSME e assiste a Comissão 
relativamente a este Programa, cuja gestão foi atribuída à EASME –Agência Executiva para as PME.

Já está disponível o Programa de Trabalhos para o período 
2018-2020 do "Societal Challenge 5 - Climate Action, 
Environment, Resource Efficiency and Raw Materials"
(Programa Horizonte 2020). + INFO*

http://ani.pt/horizonte-2020-financiamento-para-empresas-inovadoras-2/
https://goo.gl/AujRk9
https://goo.gl/94dnwa
https://goo.gl/m62iiz


P11 L E G I S L A Ç Ã O       

ENERGIA
E GEOLOGIADRAPc

 ALIMENTAÇÃO
VETERINÁRIA

AGÊNCIA 
do

A M B I E N T ECONDIÇÕES 
DE TRABALHO

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

QUALIDADE

INFARMEDCMFF

Normas técnicas europeias

Directive 98/34: Para garantir um ambiente favorável à competitividade das empresas, impedir a criação de 
obstáculos técnicos inúteis ao comércio Internacional, incentivar a conciliação e o reconhecimento das normas 
técnicas entre os estados-membros, a EU publicou a diretiva (EU) 2015/1535, relativa ao procedimento de 
informação no domínio das regulamentações técnicas e das regras relativas aos serviços da sociedade da 
informação.

No sentido de dar cumprimento a esta directiva foi criado ainda o Sistema de Informação sobre 
Regulamentação Técnica (TRIS - Technical Regulations Information System).

O Sistema de Informação de Regulamentação Técnica é uma ferramenta que está disponível a qualquer 
operador económico, onde pode expressar a sua opinião sobre o impacto nas regulamentações técnicas 
nacionais idealizadas por outros Estados-Membros e ainda adaptar as suas actividades em tempo útil para 
futuros regulamentos técnicos.'

VIDEO_Don't let barriers stop your success!       +INFO

Decreto-Lei n.º 141/2017 , Aprova várias medidas de apoio temporário destinadas aos contribuintes com 
domicílio fiscal, sede ou estabelecimento nos concelhos afetados pelos incêndios de 15 de outubro.

Veja também o Decreto-Lei n.º 142/2017 – Diário da República n.º 219/2017, Série I de 2017-11-14114200699 
que aprova o Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação Permanente > https://dre.pt/

Apoio temporário a contribuintes dos concelhos afetados pelos incêndios de 15 de outubro

Regulamento Municipal

> Interesse do Investimento para o Concelho e Atribuição de Benefícios Fiscais

+ INFO

O Regulamento estabelece as condições e regras para atribuição de benefícios fiscais 
em sede de IMT – Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis e de 
IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis, prevendo isenções e reduções em função dos valores 
dos investimentos e da capacidade de criação de novos postos de trabalho.

Portaria n.º 245/2017, Estabelece os critérios para a atribuição do Fim do Estatuto de Resíduo 
(FER) ao plástico recuperado.    + informação:

Gestão de resíduos - Estatuto de resíduo

De A a G - é a escala da etiqueta energética simplificada que vai passar a acompanhar os produtos 
relacionados com a energia vendidos na União Europeia, assim como uma ficha de informação de 
produto. O regulamento que estabelece a simplificação da etiqueta foi publicado em Jornal Oficial a 
27 de Julho, revogando, assim, a Directiva 2010/30/UE. + informação

Gestão de resíduos - Nova etiqueta energética já é lei

Lei n.º 74/2017 , Primeira alteração à lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do 
território e de urbanismo.

Politica Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo 

LINKS

+ INFO

http://cm-figfoz.pt/index.php/noticias-2
http://www.drapc.min-agricultura.pt/drapc/servicos/licenciamento/licenciamento.htm
www.iapmei.pt
http://www.portalservicos.dgeg.pt/portal/inicio.aspx
www.ccdrc.pt/
www.ipq.pt/
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV
https://www.portaldocidadao.pt/web/autoridade-para-as-condicoes-do-trabalho/autoridade-para-as-condicoes-do-trabalho
www.infarmed.pt/
www.apambiente.pt
http://www.cm-figfoz.pt/images/municipio/camara_municipal/financas/2017/2017_reg_rec_interesse_investimento.pdf
https://dre.pt/
https://goo.gl/TGjmw7
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/
https://youtu.be/ziuAklsNKdI
http://casaeficiente.com/2017/08/16/nova-etiqueta-energetica-ja-e-lei/
https://dre.pt/home/-/dre/107797867/details/maximized
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+info

mailto: figueira.investe@cm-figfoz.pt
https://www.dropbox.com/s/dxht4opvrl7qgvp/SIR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tpdsjgkewklblfy/MAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xnrjhgj5i1maliu/CENTRO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v0nm1or2nuyeuu7/compete.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1nq3tvz2hjvuswf/cosme.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/in5xuntjt3prxty/horizonte.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/duy85gro3ze72eg/PDR.pdf?dl=0
www.facebook.com/figueira.investe/
http://www.cm-figfoz.pt/index.php/investir
http://www.cm-figfoz.pt/index.php/investir
http://www.fic.cv/2015-09-24-10-49-52/fic-2017
http://sialinterfood.com/
http://bit.ly/2w9iZwR
https://www.facebook.com/figueira.investe/app/123743911011091/
https://goo.gl/LbLcZZ
https://goo.gl/nr4SyC
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