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BOLETIM DE APOIO AO INVESTIDOR    

J U N  1 8

MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ

*Note que as notas a vermelho têm sempre ligação a informação suplementar.

P 1 Sistema de Incentivos | Processos de Formação

P 1. 1. Projetos de Formação em Processos de Inovação 

Apresentação de candidaturas até 28 de dezembro de 2018

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:

AVISO_18/SI/2017

→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.

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.

Fonte: COMPETE 2020

“PME Líder e PME Excelência 2018”

 Está a decorrer mais uma edição de uma das mais conceituadas distinções no panorama empresarial 
português: a PME Líder e PME Excelência 2018. Pode manifestar o interesse da sua empresa na obtenção 
do estatuto PME Líder e PME Excelência junto dos parceiros da iniciativa. 

Candidate a sua empresa a estas iniciativas até 31 de outubro de 2018. +INFO:

http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_22-SI-2017
https://goo.gl/KikjnW
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_18-SI-2017
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Qualificacao-Certificacao/PME-Lider.aspx


   

    

 

 
 

   

  

            

            
              

 

P 1 Sistema de Incentivos | Processos de Formação

P 1.2.

P 1.3.

AVISO_22/SI/2017Projectos Autónomos de Formação

Apresentação de candidaturas até 28 de dezembro de 2018

Este Aviso de concurso tem como objetivo 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.

São suscetíveis de apoio os projetos de formação de empresas na modalidade de 
candidatura individual. por via de ações de formação autónomas, que visem objetivos 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

AVISO_23/SI/2017Propriedade Intelectual e Industrial - Projetos Individuais 

Apresentação de candidaturas até 31 de dezembro de 2018.

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 economia.

Neste sentido, a Prioridade de Investimento (PI) 1.2 do domínio temático Competitividade 
e Internacionalização do Portugal 2020 tem previsto o seguinte objetivo específico:

· Reforçar a transferência de conhecimento científico e tecnológico para o sector empresarial,
promovendo uma maior eficácia do sistema de I&I na disseminação dos seus resultados por via da
propriedade intelectual.

Fonte: COMPETE 2020

AVISO_24/SI/2017Internacionalização de I&D - Projetos Individuais

Apresentação de candidaturas na Fase-IV até 15 de julho de 2018 

A internacionalização da I&D visa aumentar a capacidade concorrencial das empresas, sendo 
promovido no presente Aviso o apoio à participação em programas europeus de investigação e 
inovação, em particular o Horizonte 2020 (H2020).

Neste contexto, os apoios a conceder no âmbito do presente Aviso visam apoiar a 
preparação de propostas de candidatura a qualquer um dos três pilares do Programa 
Europeu Horizonte 2020: 

• Excelência da Ciência;
• Liderança Industrial;
• Desafios Societais.

Considera-se igualmente elegível a preparação de propostas de candidaturas aos programas
delegados pela Comissão Europeia no âmbito do H2020, nomeadamente ao abrigo dos artigos 185.º 
(AAL, EMPIR, EDCTP, BONUS e EUROSTARS) e 187.º (Iniciativas Tecnológicas Conjuntas e ERA-NETs),
bem como programas financiados pelo H2020 fora dos três pilares referidos: EIT,
EURATOM, Ciência com e para a Sociedade (Swafs) e Alargar a Participação (Widening).

Fonte: COMPETE 2020

P 1.4. 

Fonte: COMPETE 2020

P 1 Sistema de Incentivos | I&DT

https://goo.gl/Af2XTu
https://goo.gl/Af2XTu
http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_23-SI-2017
http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_24-SI-2017


   

 

  

 
 

 
 

  
 

  

    

 

        

 

 

 
 

P 1 Sistema de Incentivos | I&DT

P 1.5.

P 1.6.

AVISO_25/SI/2017Projetos de I&D Industrial à Escala Europeia Projetos 
Individuais/Copromoção
Apresentação    de   candidatura    (FASE     V)   até   29 de junho de 2018

A internacionalização representa um desafio tendo em vista dar resposta a crescentes desafios 
científicos e tecnológicos de diferentes domínios prioritários de Investigação e Inovação. Acresce que as 
cadeias de valor em todos os setores sã cada vez mais internacionais, sendo esta também uma forma 
de garantir a competitividade através da monitorização tecnológica e da partilha de custos, 
conhecimento e resultados entre parceiros e entre diversos países.

O presente Aviso visa acompanhar as melhores práticas europeias neste domínio e promover o 
cofinanciamento nacional a entidades portuguesas participantes em projetos europeus de I&D onde o 
cofinanciamento é assegurado exclusivamente por fontes nacionais.

Assim, são abrangidos os projetos com entidades participantes portuguesas, promovidos no âmbito das 
seguintes iniciativas europeias:
#Rede EUREKA  #Eurostars  #Horizonte 2020/ERA-NETS  #Horizonte 2020/Joint Undertakings.

Os projetos em copromoção são liderados por empresas e realizados em parceria entre empresas ou 
entre estas e entidades não empresariais do Sistema de I&I, compreendendo atividades de investigação 
industrial e/ou de desenvolvimento experimental, conducentes à criação de novos produtos, processos 
ou sistemas ou à introdução de melhorias significativas em produtos, processos ou sistemas existentes.

Neste Aviso será considerado o consórcio do projeto europeu, sendo apenas elegíveis as despesas 
referentes aos copromotores nacionais.

Fonte: COMPETE 2020

AVISO_25/SI/2016Projetos de I&DT Individuais (RCI) 

Apresentação de candidaturas até 02 de julho de 2018

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: 

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. Fonte: COMPETE 2020

www.portugal2020.pt/Portal2020/Plano-Anual-Candidaturas-abertas
https://goo.gl/4i5jHX
https://goo.gl/HfN3NA
https://goo.gl/JfKBvH
http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_25-SI-2017
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_25-SI-2016


     
 

  

   

   
 

  

 

 

  

P 1 Sistema de Incentivos | I&DT

AVISO_26/SI/2016Projetos de I&DT em Copromoção (RCI) 

Apresentação de candidaturas até 02 de julho de 2018 

Para estimular o investimento empresarial I&I, a Prioridade de Investimento (PI) 1.2. prevê 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.

Fonte: COMPETE 2020

P 1.7.

P 2 Sistema de Incentivos | Desenvolvimento Rural - PDR 2020

P 2.1.

OPERAÇÃO 3.2.1.

Investimento na Exploração Agrícola (Suinicultura) (11º Anúncio) 

Aberto até 26 de setembro de 2018

• Reforçar a viabilidade das explorações agrícolas através de métodos de confinamento;
• Preservar e melhorar o ambiente, nomeadamente através da melhoria das instalações

dedicadas à gestão dos efluentes pecuários nas explorações de suínos, aumento ou melhoria das 
condições ambientais do seu armazenamento, de forma a promover a proteção das águas e 
valorização dos efluentes pecuários; 

• Reduzir o impacto ambiental da exploração pela aplicação das melhores técnicas disponíveis,
que reduzam os odores e de outros gases, redução de consumo de água, a melhoria da eficiência 
energética da exploração com redução dos consumos energéticos ou o recurso à produção de 
energias renováveis para consumo na exploração.

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos nas explorações agrícolas de produção 
de suínos que contribuam para o cofinamento dos animais mortos e outras intervenções de natureza 
ambiental.

Os apoios concedidos são em forma de subsídio não reembolsável para investimentos elegíveis até 
700.000 € por beneficiário e de subvenção reembolsável no que exceder aquele montante, até ao 
valor máximo de 5.000.000€ de investimento elegível por beneficiário. Serão deduzidos a estes 
valores os montantes atribuídos em concursos anteriores. Fonte: PDR 2020

Faça aqui  o download do plano previsional de abertura de candidaturas PDR 2018 (Atualizado a 19.01.2018)

https://goo.gl/TGiZ7V
https://goo.gl/kJJaEF
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_26-SI-2016
http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-2-Competitividade-e-Organizacao-da-Producao/Medida-3-Valorizacao-da-Producao-Agricola/Acao-3.2-Investimento-na-Exploracao-Agricola/Operacao-3.2.1-Investimento-na-Exploracao-Agricola
http://www.pdr-2020.pt/site/Centro-de-informacao/Noticias/Plano-de-Abertura-de-Candidaturas-2018


        

 

 

    
 

 

   

  

  

P 3 Sistema de Incentivos - Programa Operacional MAR 2020

Consulte aqui o plano de avisos do Programa Operacional 
Leia tb:       'Estratégia Nacional para o MAR 2013-2020' 

P 3.1. Portaria 61/2016Investimentos a bordo no domínio da eficiência energética 
Apresentação de Candidaturas em Contínuo

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.

Fonte: Mar2020

P 3.2. Portaria 60/2016Apoio ao arranque da atividade de jovens pescadores 
Apresentação de Candidaturas em Contínuo

Podem apresentar candidaturas, 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.

Fonte: Mar2020

P 3.3. Portaria 58/2016Promoção da comercialização e da transformação 
dos produtos de pesca e aquicultura

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 Fonte: Mar2020

Nota: A Portaria nº 122/2018 de 4 maio altera o artigo 1º e o artigo 15º da Portaria n.º 50/2016

https://goo.gl/YQqFGg
https://goo.gl/g6Nujj
https://goo.gl/9k8wnL
https://goo.gl/3jgiuC
https://goo.gl/EByrdb
https://dre.tretas.org/pdfs/2018/05/04/dre-3327640.pdf


P 4  Sistema de Incentivos - Desenvolvimento Local - AD ELO | DLBC Costeiro Mondego Mar 

P 4.1. 
Aviso nº 4/2018

Apoiar a qualificação e profissional relacionada com o meio aquático através da capacitação de 
atores, incluindo jovens em idade escolar, que realizem atividades ligadas ao meio aquático e da 
melhoria das suas competências e capacidade de adaptação a contextos de produção, no âmbito da 
gestão financeira e do turismo, certificada.

A Dotação Orçamental, em termos de apoio público, é de 36.000€, dos quais 85% são 
comparticipação do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas. 

Qualificação Escolar e Profissional relacionada com o meio aquático  
Apresentação de candidaturas 29 de junho de 2018

A AD ELO, entidade gestora do GAL PESCAS MONDEGO MAR disponibiliza os anúncios de abertura 
de candidaturas no âmbito da Prioridade 4 – MAR 2020, com o objetivo de promover o 
desenvolvimento local e a diversificação das economias das zonas pesqueiras e costeiras através do 
empreendedorismo, promoção de emprego sustentável e com qualidade, da inovação social e criação 
de respostas a problemas de pobreza e exclusão social.

Área Geográfica Elegível: Freguesias do Bom Sucesso, Buarcos e S. Julião, Lavos, Maiorca, Marinha 
das Ondas, Quiaios, São Pedro, Tavarede e Vila Verde. 

Beneficiários: podem beneficiar dos apoios previstos qualquer entidade, singular ou coletiva, do setor 
público, cooperativo, social ou privado, com ou sem fins lucrativos, com exceção do Aviso nº 10/2018 
(ver aviso).

Forma e Taxas de Apoio: os apoios são concedidos sob forma de subvenção não reembolsável no 
limite máximo de 500.000€ para operações que em simultâneo são promovidas por entidades 
públicas e não geradoras de lucro e 200.000 € para os restantes casos.

Taxa de máxima de Apoio público de 50% para entidades singulares e coletivas, do setor cooperativo, 
social ou privado, com ou sem fins lucrativos; de 100% para organismos de direito público; até 80% 
para entidade coletiva, do setor cooperativo ou social, sem fins lucrativos e acrescido de 10% para 
casos de criação de posto de trabalho; até 60% para entidade singular ou coletiva, do setor 
cooperativo, social ou privado, com fins lucrativos acrescido de 10% para casos de criação de empresa 
e de postos de trabalho. 

Despesas Elegíveis: estão definidas no Decreto-Lei nº 159/2014 e fixadas na OTE nº 2/2017 
disponíveis para download em:

Ver mais www.adelo.pt/dlbc_costeiro/index.php?action=getDetalhe&id=41

P 4.2. 
Aviso nº 5/2018

São susceptíveis de apoio as operações que visem o desenvolvimento do conceito de “Aldeias do Mar” 
iniciado no âmbito do PROMAR e em articulação com os “Polos do Mar”, incluindo intervenções que 
visem o desenvolvimento de ações articuladas que convirjam para a consolidação destes conceitos.

A Dotação Orçamental, em termos de apoio público, é de 60.000€, dos quais 85% são 
comparticipação do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas. 

Promoção de Planos de Mar      
Apresentação de candidaturas 29 de junho de 2018

P 4.3. 
Aviso nº 6/2018

São susceptíveis de apoio as operações que visem intervenções que promovam a realização de ações 
em património edificado, natural e simbólico, associado ao espaço marítimo e de onde decorra a 
melhoria do ambiente marítimo, costeiro e das águas interiores.

A Dotação Orçamental, em termos de apoio público, é de 360.000€, dos quais 85% são 
comparticipação do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas. 

Preservação, Conservação e Valorização dos elementos patrimoniais e 
dos recursos naturais e paisagísticos  
Apresentação de candidaturas 29 de junho de 2018

https://goo.gl/CsvAp9
http://www.mar2020.pt/wp-content/uploads/2018/03/Aviso_20.pdf
www.adelo.pt/dlbc_costeiro/index.php?action=getDetalhe&id=41


P 4.4. 
Aviso nº 7/2018

São susceptíveis de apoio as operações que visem a criação, recuperação e modernização 
de estruturas, equipamentos e infraestruturas existentes, relacionadas com a pesca e aquicultura.

A Dotação Orçamental, em termos de apoio público, é de 124.000€, dos quais 85% 
são comparticipação do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas.

Reforço da Competitividade da Pesca
Apresentação de candidaturas   29 de  junho  de 2018

P 4.5. 
Aviso nº 8/2018

Apoiar a criação e/ou dinamização de micro e pequenas empresas que desenvolvam atividades 
ligadas ao meio aquático, promovendo o turismo de âmbito local bem como a criação, 
recuperação e modernização de estruturas, equipamentos ou infraestruturas existentes, 
relacionadas com o turismo aquático.

A Dotação Orçamental, em termos de apoio público, é de 130.000€, dos quais 85% são 
comparticipação do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas.

Reforço da Competitividade do Turismo
Apresentação de candidaturas        29 de     junho      de 2018

P 4.6. 
Aviso nº 9/2018

São susceptíveis de apoio as operações que visem a melhoria da qualidade dos produtos e promoção 
da utilização de produtos endógenos relacionados com o meio aquático, incluindo os estudos de 
mercado e a sensibilização para os benefícios de certos produtos.

A Dotação Orçamental, em termos de apoio público, é de 70.000€, dos quais 85% são 
comparticipação do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas.

Promoção de Produtos Locais de Qualidade
Apresentação de  candidaturas           29 de      junho                             de 2018

P 4.7. 

Aviso nº 10/2018

São susceptíveis de apoio as operações que visem a criação de novas metodologias de 
distribuição e comercialização dos produtos, incluindo inovação e acesso a tecnologias de informação.

Beneficiários: nesta tipologia o acesso fica limitado a beneficiários do tipo Associações de Pescadores 
ou de Produtores de Pesca, a micro empresas, empresários em nome individual, a 
entidades da Administração Local ou por elas geridas.

A Dotação Orçamental, em termos de apoio público, é de 216.000€, dos quais 85% são 
comparticipação do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas.

Melhoria dos Circuitos de Bens Alimentares e Mercados Locais, 
no âmbito do Mar
Apresentação de candidaturas 29 de junho de 2018

P 4  Sistema de Incentivos - Desenvolvimento Local - AD ELO | DLBC Costeiro Mondego Mar 



 

 

 

     

  

 

 

 

P5 Sistema de Incentivos - PROGRAMA OPERACIONAL TURISMO 2020

P5.1. Linha de Apoio à Sustentabilidade
Apresentação de Candidaturas até 31 de dezembro 2018

Despacho Normativo n.º 18/2017

São suscetíveis de enquadramento na presente linha de apoio as seguintes iniciativas e projetos:

• Iniciativas e projetos que contribuam para promover um maior e melhor integração entre os
residentes e os turistas, melhorar a qualidade de vida dos residentes e promover uma maior
retenção de valor para a comunidade em resultado da atividade turística, nomeadamente nas
áreas da inovação social, da higiene urbana, da mobilidade, da acessibilidade, da sinalética, da
diminuição do ruído, da qualidade do ar, privilegiando intervenções que garantam a valorização e
uso eficiente dos recursos;

• Iniciativas e projetos que visem a dinamização económica dos espaços urbanos, através do apoio
à valorização, requalificação e inovação do comércio de proximidade e dos mercados, incluindo a
qualificação dos recursos humanos;

• Promoção do consumo de produtos locais por parte dos visitantes;
• Projetos e ações de educação/sensibilização ambiental e social no turismo, numa ótica

colaborativa, visando, designadamente, a proteção do património natural e histórico e cultural;
• Iniciativas e projetos que fomentam a valorização dos territórios e das comunidades nas suas

várias dimensões, permitindo, a valorização da identidade do País, das comunidades locais e que
facilitem o diálogo intergeracional.

# Programa Valorizar
A Linha de Apoio à Sustentabilidade enquadra-se no âmbito do Programa Valorizar, criado pelo Despacho Normativo n.º 
9/2016, de 28 de outubro, que tem por objetivo promover a contínua qualificação dos destinos, através da regeneração, 
requalificação e reabilitação dos espaços públicos com interesse para o turismo e da valorização do património cultural e 
natural do país, bem como do desenvolvimento de condições para a promoção da sustentabilidade da atividade turística.

_ Formalização das candidaturas:

• Aceder a SGPI
• - Sistema de Gestão de Projetos de Investimento.

Fonte: Turismo de Portugal

ESTRATÉGIA TURISMO 2027

+INFO:

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.

P5.2. Linha de apoio à qualificação da oferta
Linhas de financiamento

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. 
Fonte: Turismo de Portugal

https://dre.pt/application/file/a/114088900
https://goo.gl/Ljjykt
https://goo.gl/7pGmej
https://acesso.turismodeportugal.pt/wsso/faces/Login.jsp
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/Linha-de-apoio-a-qualificacao-da-oferta.aspx


     

 

   

   

 

  

 
 

 

P 6 Sistema de Incentivos - Instrumento Financeiro | IFRRU 2020

P6.1. PORTAL DA
HABITAÇÃO

Linha de apoio ao investimento em 
reabilitação urbana

O IFRRU 2020 é um instrumento financeiro destinado a apoiar investimentos em reabilitação 
urbana, que cobre todo o território nacional e reúne diversas fontes de financiamento, quer 
fundos europeus do PORTUGAL 2020, quer fundos provenientes de outras entidades como o Banco 
Europeu de Investimento e o Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa, conjugando-os com 
fundos da banca comercial.

Os apoios são concedidos através de produtos financeiros de dois tipos (não acumuláveis):

• Empréstimos – concedidos pelos bancos selecionados para gestão dos apoios IFRRU 2020, com
maturidades até 20 anos, períodos de carência equivalentes ao período do investimento + 6 meses
(máx. 4 anos) e taxas de juro abaixo das praticadas no mercado para investimentos da mesma
natureza;

• Garantias – associadas a empréstimos concedidos pelos mesmos bancos, destinando-se a
projectos que não dispõem de garantia bastante.

Aos projectos podem ainda ser atribuídos benefícios fiscais já decorrentes da lei, inerentes à sua 
localização e natureza da intervenção, nomeadamente ao nível do IMI, IMT e IVA.

São apoiadas as seguintes intervenções:

• Reabilitação integral de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos (ou, no caso de idade 
inferior que demonstrem um nível de conservação igual ou inferior a 2, nos termos do Decreto-Lei
n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro);

• Reabilitação de espaços e unidades industriais abandonadas;

• Intervenções em edifícios de habitação social que sejam alvo de reabilitação integral. 

No mesmo pedido de financiamento, o IFRRU 2020 apoia medidas de eficiência energética 
complementares às intervenções de reabilitação urbana.

Os edifícios a reabilitar têm de estar localizados numa área delimitada pelo Município: Área de 
Reabilitação Urbana (ARU)/Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU). 

Se a operação estiver inserida num edifício de habitação social: tem de estar localizada na área 
delimitada pelo Município no Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD).

Fonte: Portal da Habitação

3 passos para preparação do pedido de financiamento:
> video

promocional1 - Pedido de parecer de enquadramento à 
Câmara Municipal da localização do imóvel

2 - Certificado Energético do imóvel 
antes da intervenção elaborado por 
perito qualificado pela ADENE

3 - Pedido de 
financiamento junto dos 
bancos selecionados

https://goo.gl/y2Fz5S
https://youtu.be/pQ9rzPAO9y4


           

 
    

        
          

            
                                                  

 
 

   

               
             

 
 

  

    
     

     
      

  

 
 

 

P 7 Sistema de Incentivos Comunitários - INVESTIGAÇÃO & INOVAÇÃO

Está disponível o Programa de Trabalhos para + INFO
o período 2018-2020 do "Societal Challenge 5
- Climate Action, Environment, Resource
Efficiency and Raw Materials" .

P 7. 1. HORIZONTE 2020 |  INNOSUP-01-2018-2020

Candidaturas abertas até 13 de setembro de 2018

Abertas as candidaturas à 2ª fase no âmbito da convocatória para um melhor apoio à inovação das 
PME, com o objetivo específico dedicado ao desenvolvimento de uma visão estratégica para a criação 
de cadeias de valor industriais intersetoriais na Europa.

Pretende-se desenvolver novas cadeias de valor industriais intersectoriais em toda a UE, aproveitando 
o potencial de inovação das PME e para tal se exige a colaboração e a integração de diferentes atores
da inovação, incluindo grandes empresas e especialmente PME, em diferentes setores para a
implementação de uma visão conjunta. Os intervenientes no domínio da inovação, especialmente as
PME com competências que se reforçam mutuamente, serão apoiados com vista à criação de novas
cadeias de valor industrial que fomentem o desenvolvimento de indústrias emergentes na Europa.

+ INFO

> Obtenha ajuda com o 'Manual on-line H2020' ,o seu guia sobre os procedimentos desde a
> submissão até à gestão da sua candidatura.

> Get support
> H2020 Online Manual is your guide on the procedures from proposal submission to managing your grant.

CONSULTE AQUI a selecção dos principais Avisos das Subvenções, Iniciativas e Programas Comunitários com potencial 
interesse para o Centro de Portugal. 

P 7. 2. HORIZONTE 2020 |  EINNOSUP-05-2018-2020

Candidaturas abertas até 18 de outubro de 2018

Abertas as candidaturas no âmbito da convocatória para apoio à inovação das PME, com o 
objetivo específico de promover metodologias e um ambiente de aprendizagem por pares no 
contexto de agências de inovação, procurando assim contribuir para a promoção da transferência de 
boas práticas entre estruturas de apoio às PME. 

+ INFO

P 7. 3. COSME | COS-TOURSYN-2018-3-01/EASME 

Candidaturas abertas até 19 de julho de 2018

Abertas as candidaturas à apresentação de propostas destinadas a co-financiar projetos de 
desenvolvimento e promoção de produtos turísticos temáticos transnacionais, explorando sinergias 
entre o turismo e a indústria cultural e criativa, através de ações concretas de apoio às PME’s destes 
setores. A COM pretende desenvolver e promover ofertas de turismo inovadoras, que visam capitalizar o 
potencial criativo das ICC’s para desenvolver produtos e serviços inovadores usando os conteúdos 
culturais e criativos para aperfeiçoar as experiências existentes ou desenvolver novas atividades 
turísticas.
A subvenção máxima por projeto será de 400.000€, limitada a uma taxa máxima de de reembolso de 
75% dos custos elegíveis.

+ INFO

Apoio ao desenvolvimento e promoção de produtos 
turísticos e temáticos transnacionais.

https://goo.gl/qGqH3P
https://goo.gl/m62iiz
https://goo.gl/GvrtQH
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/iniciativas-comunitarias
https://goo.gl/jvUTn6
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-05-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-toursyn-2018-3-01_call_text.pdf


P 8.1.

+ INFO

P 8 Sistema de Incentivos - Empreendedorismo & Emprego | OPORTUNIDADES

P 8.2. MARE Startup | Programa de estímulo às startups do mar 2018
Submissão de candidaturas até  30 de junho de 2018

O consórcio Mare Startup destinado a promover o empreendedorismo e inovação empresarial no 
Mar, como forma de contribuir para o estímulo da Economia do Mar, lança agora o segundo 
concurso para apresentação de candidaturas ao Programa de Apoio ao Empreendedorismo no Mar 
“MARE STARTUP”. 

Este programa de apoio ao empreendedorismo visa incluir empresas ou projetos empresariais em 
fase inicial de atividade na área do mar e de base científica e tecnológica sendo estes os 
destinatários elegíveis do concurso.

O programa, recentemente considerado Caso de Estudo pela OCDE, inclui o apoio gratuito de 
mentoria, consultoria, assessoria jurídica e ao desenvolvimento de plano de negócios e marketing.

+ INFO

P 8.3. Prémios Insead Empreendedorismo e empreendedorismo social 2018
Submissão de candidaturas até 06 de julho de 2018

INSEAD- The Business School for the World em parceria com várias entidades nacionais, como 
AICEP, Deloitte, COTEC entre outras atribuí o Prémio INSEAD de Empreendedorismo que visa 
distinguir uma empresa e gestor de referência no tecido das PME portuguesas, premiando e 
divulgando os casos de sucesso do empreendedorismo nacional, de forma a criar referências que 
sirvam de motivação a novos empreendedores e um prémio INSEAD Empreendedorismo Social visa 
reconhecer uma iniciativa de empreendedorismo social que aborde de forma inovadora, sustentável 
e eficaz um problema negligenciado da sociedade Portuguesa.

O Prémio INSEAD Empreendedorismo consiste num curso para Executivos no INSEAD no valor de 
10.000 €.

O Prémio INSEAD Empreendedorismo Social consiste num Curso ISEP (INSEAD Social 
Entrepreneurship Programme) no valor de 4 mil euros. + INFO

Programa de Apoio à Participação em Feiras 
Internacionais de Turismo (Startups)
Apresentação de Candidaturas até  29  de  junho  de 2018

O Turismo de Portugal considerando essencial promover o acesso das startups do turismo aos 
mercados externos, com o objetivo de lhes criar oportunidades de internacionalização, promove a 
iniciativa de promoção da presença de startups de turismo nas feiras internacionais onde o Instituto 
do Turismo de Portugal participa, com foco nas que desenvolvam projetos com forte intensidade 
inovadora e potencial de qualificação e projeção do destino.

https://goo.gl/6MfyBv
http://push4tourism.com/
https://goo.gl/xDfSL7
https://www.citeve.pt/artigo/takeoff
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/Empreendedorismo/Programas/Paginas/programas-startups-com-participacao-em-feiras-internacionais.aspx
http://www.mare-startup.pt/pt/iniciativas/apoio
http://www.premio-insead.com/index.php


P 8.4. Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola 2018 
Submissão de candidaturas até  27 de julho de 2018

P 8 Sistema de Incentivos - Empreendedorismo & Emprego | OPORTUNIDADES

Este prémio destina-se a contribuir para a disseminação de um acultura de empreendedorismo e 
inovação nos setores agrícola, agro-industrial e florestal em Portugal e tem como objetivo 
selecionar, divulgar e premiar projetos de caráter inovador, sendo os prémios atribuídos a quem se 
destacar nas categorias de: 

• Produção e Transformação
• Comercialização e Internacionalização
• Desenvolvimento Rural

As candidaturas devem incidir sobre produtos, serviços, métodos organizacionais ou de marketing 
inovadores, direta e indiretamente, relacionados com os setores já referidos e destinam-se a 
pessoas coletivas ou entidades equiparadas.

+ INFO

P 8.5. Concurso de Ideias de Negócio - Platicemar
Submissão de candidaturas até  02  de  setembro  de 2018

Com o objetivo de estimular o desenvolvimento de conceitos de negócio com base na aplicação das 
TICE à Economia do Mar e se perspetive a criação das novas empresas.

É dirigido a pessoas singulares ou coletivas que tenham o objetivo de explorar uma ideia de negócio, 
podendo as candidaturas ser individuais ou apresentadas por equipas, no máximo de 5 elementos 
promotores do conceito do concurso.

Considera-se Ideia de Negócio a apresentar a concurso aquela em fase de concepção, sem plano de 
negócio desenvolvido e sem empresa constituída à data da submissão da candidatura.
Áreas de preferência: que se insiram nas fileiras das energias marítimas renováveis, exploração do 
solo marinho e biotecnologia marinha.

As ideias selecionadas, serão admitidas no programa de aceleração de ideias de negócio, da 
respetiva área geográfica e no programa de mentoria do projeto Platicemar. 

Será atribuído um prémio pecuniário de 5.000€ ao melhor projeto, de cada área geográfica, no final 
da fase de mentoria e passagem da ideia de negócio para startup.

Regulamento | Formulário

P 8.6. Linha de Apoio ao desenvolvimento de Negócio 2018  
ADN STARTUP

Com o objetivo de apoiar a criação de empresas e o desenvolvimento de
novos negócios, por empresa de pequena dimensão, na fase inicial do seu
ciclo de vida através de financiamento bancário, com garantia mútua.

É dirigida a beneficiários que, sediados em território nacional, tenham como requisitos: serem 
microempresas com 4 ou menos anos de existência; enquadradas nos CAE’s elegíveis; sem 
incidentes não regularizados com a banca; situação regularizada com a Administração Fiscal e 
Segurança Social; Capital Próprio da microempresa maior ou igual a 15%.

Montante máximo de financiamento por empresa é de 50.000€ podendo ser elevado até 100.000€ 
em situações específicas.

Período de Vigência de até 12 meses após o seu início e 5% dos 10 milhões de euros orçamentados 
serão atribuídos ao setor primário, exclusivamente. O Prazo das Operações aprovadas pode ir até 8 
anos, contando as startups com um Período de Carência de Capital de 24 meses, sendo as 
Operações Elegíveis as operações de financiamento bancário. 

+INFO

http://www.premioinovacao.pt/regulamento/
http://portal-platicemar.load.digital/wp-content/uploads/2018/05/Regulamento-Concurso-Platicemar.pdf
http://portal-platicemar.load.digital/wp-content/uploads/2018/05/Formul�rio-de-Candidtura-Concurso-Platicemar.pdf
https://www.iapmei.pt/Paginas/Linha-de-Apoio-ao-Desenvolvimento-de-Negocio-2018.aspx


P 9    L E G I S L A Ç Ã O 

Decreto Lei n.º 39/2018, de 11 de Junho | Regime da Prevenção e Controlo das Emissões de Poluentes 
para o Ar

Decreto-Lei transposto da Diretiva n.º (EU) 2015/ 2193, de 25 de novembro de 2015, relativo à limitação das 
emissões para a atmosfera de certos poluentes provenientes de médias instalações de combustão.

+INFO

Regulamento de Execução (UE) 2018/775 de 28 de Maio de 2018 | Rotulagem de Géneros Alimentícios

Estabelece regras para a aplicação do artigo 26, nº 3 do Regulamento (UE) 1169/2011 relativo à prestação de 
informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios, no que se refere às regras para a indicação do país 
de origem ou do local de proveniência do ingrediente primário de um género alimentício.

+ INFO

P 10 NO CONCELHO

Concurso “Sol a Sal”

Concurso promovido pelo Laboratório MAREFOZ – Universidade de Coimbra, com o apoio 
da Câmara Municipal da Figueira da Foz, da IEFF – Incubadora de Empresas da Figueira da Foz, 
da ACIIF – Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz e da SATIVA – Controlo e 
Certificação de Produtos. 

Este concurso está enquadrado no evento “Sal (A)gosto” a realizar nos dias 11 e 12 de agosto de 
2018, mês repleto de atividades dentro da temática do Sal.

Os objetivos deste concurso são: 

1. Valorizar o Produtor e Método de Produção de Sal Marinho;
2. Valorizar os Produtos Diferenciados do Salgado da Figueira da Foz;
3. Incentivar a Inovação no Salgado da Figueira da Foz;

As categorias a concurso e os respetivos prazos de candidatura são:

• Ideia de Produto/Serviço Inovação do Salgado da Figueira da Foz
Período de Candidaturas para o Produto Diferenciado de 1 a 30 de junho de 2018

• Produto Diferenciado do Salgado da Figueira da Foz
Período de Candidaturas para o Produto Diferenciado de 1 a 31 de julho de 2018 

Clique aqui para aceder ao formulário de candidatura ou diretamente no Núcleo Museológico do Sal.

+ INFO

P 10.1.

PLASTIDIVERSITY – Marinha das Ondas

A Plastdiversity, unidade industrial instalada na Marinha das Ondas, investiu cerca 
de 3,5 milhões de euros na ampliação das suas instalações, estando esta nova nave de produção, 
inaugurada recentemente, equipada com tecnologia de ponta ao nível de automação. Este novo 
espaço é destinado a concentrar o processo produtivo, ficando as antigas instalações para reciclagem 
e armazéns.
Com este investimento foram criados novos postos de trabalho, prevendo-se ainda mais contratações 
de futuro, apesar da aposta da empresa na robotização.
A fábrica de artigos de plástico iniciou a atividade em 2002. Desde então, tem vindo a conquistar 
novos mercados, onde a inovação e a investigação fazem parte do “ADN” desta empresa familiar. 
Esta unidade industrial do concelho dedica-se ao fabrico e comercialização de artigos de plástico para 
controlo de pragas, agrojardim e produtos para o lar.

Fonte: Diário As Beiras

P 10.2.

Programas QIpme e Dinamizar – Formação e Consultoria | ACIFF

Programas de formação - ação com o objetivo de intensificar a formação dos empresários e gestores, 
dos colaboradores das empresas em temas relacionados com a inovação e mudança 
organizacional.As áreas de intervenção são a “Organização e Gestão / Desempenho Organizacional e 
de Recursos Humanos” e destina-se a micro, pequenas e médias empresas.

Este programa tem 90% de financiamento das despesas elegíveis e a duração de 12 meses.
ACIFF 233 401 320  |  formacao@aciff.pt  |  +INFO 

P 10.3.

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://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/
https://youtu.be/ziuAklsNKdI
https://apoiosiliamb.apambiente.pt/
https://formularios.apambiente.pt/GasesF/
https://formularios.apambiente.pt/GasesF/
https://apoiosiliamb.apambiente.pt/lista-de-documentos/1301?language=pt-pt
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115487878/details/maximized
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0775&from=PT
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9EQF1_JQ6K3m881IepMFMt38JBdgmmvfuRpkUzM-gnmLWZQ/viewform
https://drive.google.com/file/d/1tR77s6NuJsZJqV1oMzmSdGzIeOczDSJ_/view
http://www.aciff.pt/


 

  

 

SISTEMA DA 
INDÚSTRIA

RESPONSÁVEL

SIR

+info

P 11 E V E N T O S

THINK CONFERENCE 2018

Empreendedorismo e Marketing Digital

29 e 30 de Junho de 2018 - Leiria

Em junho 2018

233 403 300 | figueira.investe@cm-figfoz.pt

INVISTA NA FIGUEIRA, cresça connosco

Em julho 2018

INTERNATIONAL MEETING IN MARINE 
RESEARCH 2018

Escola Superior de Turismo e 
Tecnologia do Mar

05 e 06 de Julho de 2018 - Peniche

+info

INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
INNOVATION ENGINEERING AND 
ENTREPRENEURSHIP

Universidade do Minho
27 a 29 de Junho de 2018 - Guimarães

+info

Em setembro 2018

EIC INOVATORS' SUMMIT 2018

Conferência para Inovadores  
Conselho Europeu de Inovação

10 e 11 de setembro de 2018 
BERLIM - Alemanha

+info

IV EDIÇÃO EMPACK E TRANSPORTS & 
LOGISTIC PORTO 2018

Exponor Matosinhos Hall 6

19 e 20 de setembro de 2018 - Porto

+info

Em novembro 2018

+info

17ª FEIRA INTERNACIONAL DE 
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS PARA A INDÚSTRIA

21 a 24 de novembro de 2018 
Porto

mailto: figueira.investe@cm-figfoz.pt
www.facebook.com/figueira.investe/
http://www.cm-figfoz.pt/index.php/investir
http://www.cm-figfoz.pt/index.php/investir
http://www.inovcluster.pt/2018/02/01/inscricoes-expo-antad-alimentaria-mexico-2018/
https://www.ecobuild.co.uk/welcome
http://www.aeportugal.pt/
https://www.thinkconf.pt/
https://www.thinkconf.pt/
http://www.immr.ipleiria.pt/
http://helix.ipcb.pt/
https://www.thinkconf.pt/
https://ec.europa.eu/easme/en/news/save-date-eic-innovators-summit-2018
https://www.easyfairs.com/pt/empack-porto-2018/empack-porto-2018/informacao-geral/conheca-o-evento/
http://emaf.exponor.pt/pt/
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