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BOLETIM DE APOIO AO INVESTIDOR    

A B R  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

LIMPEZA DOS TERRENOS FLORESTAIS 2018 - APLICAÇÃO DE COIMAS: "Ao abrigo do n.º 2 e do n.º 11, do Art.º 
15.º, do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, na sua atual redação, conjugado com o n.º 1, do Art.º 153.º
da Lei n.º 114/2017, de 29 de Dezembro, os proprietários privados devem, até 15 de Março, proceder à limpeza
dos seus terrenos, numa faixa não inferior a 50 metros, medida a partir da alvenaria exterior dos edifícios e
nos aglomerados populacionais inseridos ou confinantes com espaços florestais, e previamente definidos nos
Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI).
Terminado o prazo ficam os proprietários sujeitos ao pagamento de coimas que variam entre os 280 e os
120.000 € e serão aplicadas somente se até Junho as limpezas não estiverem efetivamente concluídas."

http://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_22-SI-2017
https://goo.gl/aPzctm
https://goo.gl/KikjnW
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_18-SI-2017


   

    

 

 
 

   

  

            

            
              

 

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-III até 15 de maio 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 IV) até 31 de maio 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 1 Sistema de Incentivos | INOVAÇÃO PRODUTIVA

P 1.8. AVISO _6/SI/2017Regime Contratual de Investimento

Apresentação de candidaturas até 02 de julho de 2018

Este aviso destina-se a selecionar projetos de interesse especial e projetos de interesse estratégico.

Os projectos devem contribuir 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, devendo esse aumento

corresponder no mínimo a 20% da capacidade instalada em relação ao ano de pré-projeto;
• 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.

https://goo.gl/TGiZ7V
https://goo.gl/kJJaEF
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_26-SI-2016
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_06-SI-2017


    

 

  

 
 

 

 

  

  

  

                
                 

                  
 

            
                

                 
               
             

  

  

 

- P 2 Sistema de Incentivos | Desenvolvimento Rural - PDR 2020

P 2.1.

OPERAÇÃO 4.0.2.

Investimentos em produtos florestais não identificados 

Aberto até 23 de abril de 2018

Apoio para reforçar a capacidade produtiva das pequenas e médias empresas do setor florestal e 
fomentar a modernização do tecido empresarial do setor.

Tipos de intervenção a apoiar respeitam a investimentos em produtos florestais que reúnam as 
seguintes condições:

•Tipos de intervenção: abate, rechega, extração, recolha, concentração, triagem e transporte de
material lenhoso, incluindo biomassa florestal e resina; primeira transformação da madeira, incluindo a 
biomassa florestal e resina;

•Enquadramento: custo total elegível apurado em série de análise, superior a 25.000€ e igual ou
inferior a 4.000.000€ de investimento total, limite este não aplicável a candidaturas apresentadas por 
Organizações de Produtores Florestais (OPF) e organizações ou agrupamentos de comercialização de 
produtos florestais (OPCF);

•Contribuição para o desenvolvimento da produção ou do valor acrescentado da produção
agroflorestal;

Forma, nível e limites dos apoios:

•Apoios concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite de 1 milhão de euros
por beneficiário e de subvenção reembolsável no que exceder aquele montante de apoio não 
reembolsável;

Fonte: PDR 2020

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

https://goo.gl/swL47E
https://goo.gl/hfYLAr
http://www.pdr-2020.pt/site/Centro-de-informacao/Noticias/Plano-de-Abertura-de-Candidaturas-2018
http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-2-Competitividade-e-Organizacao-da-Producao/Medida-4-Valorizacao-dos-Recursos-Florestais/Operacao-4.0.2-Investimentos-em-Produtos-Florestais-Nao-Identificados-como-Agricolas-no-Anexo-I-do-Tratado


        

 

 

    
 

 

   

  

  

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

https://goo.gl/YQqFGg
https://goo.gl/g6Nujj
https://goo.gl/9k8wnL
https://goo.gl/3jgiuC
https://goo.gl/EByrdb


P 3  Sistema de Incentivos - Programa Operacional MAR 2020

P 3.4. Aviso n.º 20/2018

Os apoios previstos nesta medida têm como finalidade estimular a criação e difusão de processos e 
produtos inovadores nas pescas e na transformação e comercialização dos produtos da pesca e da 
aquicultura, bem como promover a transferência de conhecimentos através de parcerias entre 
cientistas e pescadores.

Podem apresentar candidaturas ao abrigo da presente medida, no âmbito da Inovação:
• Empresas de pesca ou da indústria de transformação e outros operadores de pesca, em
colaboração com organismos científicos ou técnicos reconhecidos pela Administração, para validação
dos resultados e Organismos científicos ou técnicos, públicos ou privados, reconhecidos pela
Administração;
Podem apresentar candidaturas ao abrigo da presente medida, no âmbito da Parcerias:
• Organismos de direito público, os pescadores, as organizações de pescadores ou produtores; GAL -
Pesca; organizações não governamentais;

No âmbito da Inovação, as actividades a apoiar são no domínio da pesca e da transformação e 
comercialização que visem desenvolver ou introduzir produtos e equipamentos novos ou 
substancialmente melhorados, técnicas ou processos novos ou melhorados, sistemas de gestão e 
organização novos ou melhorados.

A taxa de apoio público é de 50% das despesas elegíveis da operação, sob a forma de subvenção 
não reembolsável, sendo elevada para 60% em caso de ser executada por organizações de 
pescadores, para 75% por organizações de agricultores e para 100% em caso de se tratar de um 
organismo público.

Fonte: MAR 2020

Apoio à Inovação e à Transferência de Conhecimento entre Cientistas 
e Pescadores  
 Apresentação de candidaturas até 19 de Maio de 2018

SABIA QUE...

A AG Mar2020 dá início ao processo de desmaterialização de candidaturas através da 
disponibilização de plataforma de receção de candidaturas online - Balcão do Mar 2020 -, 
contribuindo assim para o esforço de simplificação e modernização da Administração Pública. 

O acesso à plataforma é realizado através do balcão Portugal 2020, em https://
balcao.portugal2020.pt.

Fonte: Boletim MAR2020

Desmaterialização de Candidaturas

https://goo.gl/CsvAp9
http://www.mar2020.pt/wp-content/uploads/2018/03/Aviso_20.pdf
https://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020.idp/RequestLoginAndPassword.aspx


 

 

 

     

  

 

 

 

P4 Sistema de Incentivos - PROGRAMA OPERACIONAL TURISMO 2020

P4.1. 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.

P4.2. 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 5 Sistema de Incentivos - Instrumento Financeiro | IFRRU 2020

P5.1. 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 6 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 6. 1. 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

> 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 Sistema de Incentivos - Empreendedorismo & Emprego | OPORTUNIDADES

P 7.1.
+INFO:

Open Kitchen Labs | Empreendedorismo e Inovação

Este programa tem como objectivo dar apoio a strat up’s que pretendam testar novos produto, 
serviços ou conceitos na área da alimentação disponibilizando as instalações e equipamentos da rede 
de Escolas do Turismo de Portugal, para a realização de testes e ensaios que os empreendedores 
necessitem de fazer, de forma a avaliar e validar a viabilidade do seu negócio de forma sustentada.

Pretende-se envolver a comunidade de empreendedores, de norte a sul do país com as mais diversas 
tipologias de projectos, quer sejam eles novos conceitos de restauração, compotas, gelados, bolos. Da 
cozinha à Pastelaria, passando pelos vinhos e por um serviço de excelência. Qualquer ideia que queira 
testar na prática para validar o seu negócio, as escolas e as suas equipas de mentores estão 
disponíveis para ajudar.

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
https://goo.gl/jR9ti6
http://escolas.turismodeportugal.pt/destaque/open-kitchen-labs


P 7.2. +INFO:Take Off | Capacitação de Empreendedores e Aceleração de Ideias 

O projeto TAKE-OFF visa fomentar o empreendedorismo de base tecnológica na área dos "materiais 
avançados" através da atuação conjunta e concertada em três sectores de atividade, 
nomeadamente, o têxtil e vestuário, plásticos e moldes, e cerâmica e vidro.

O objetivo estratégico passa por atuar junto 
de empreendedores, projetos e ideias 
inovadoras que sejam confluentes nestes 
três sectores e utilizem as suas matérias-
-primas de base para o desenvolvimento de
novos produtos ou processos que possam
ser catalisadores de novas empresas a atuar
no mercado, geradoras de novos postos de
trabalho qualificado e riqueza para a região
em que se integram.

P 7.3.

Projeto coordenado pelo CITEVE (Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e Vestuário) e tem como 
copromotores o CTCV (Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro), o CENTIMFE (Centro Tecnológico 
da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos) e a UBI (Universidade da Beira Interior). Se 
tens uma ideia de negócio na área dos Materiais Avançados, és empreendedor e queres lançar a tua 
própria empresa, então inscreve-te através do formulário de inscrição disponibilizado AQUI.

+INFO:

COTEC 2018 | Prémio Produto Inovação

Candidaturas abertas até 01 de maio de 2018

Esta iniciativa visa distinguir e divulgar produtos, bens ou 
serviços, inovadores ou famílias de produtos dirigidos a 
mercados globais e desenvolvidos por empresas que 
operem em Portugal como resultado de atividade 
consistente e continuada de gestão de processos de 
inovação empresarial levada a cabo no nosso país.

Os produtos (bens ou serviços) elegíveis para 
candidatura são os produtos ou família de produtos 
desenvolvidos no nosso país, cuja comercialização tenha 
tido início no período de 5 anos que precede o fim do 
período de candidaturas.

P 8 NO CONCELHO

Curso de Especialização
Gestão, Eficiência e Rentabilidade no Turismo, Lazer e Desportos Náuticos  
2ª edição

O Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | Coimbra Business School (ISCAC), 
irá promover na Figueira da Foz a realização do “Curso de Especialização: Gestão, Eficiência e 
Rentabilidade no Turismo, Lazer e Desportos Náuticos – 2ª edição”, em 4 sábados, com a duração de 
8h/dia, nos dias 21 e 28 de abril e 5 e 12 de Maio.

Através do protocolo de colaboração celebrado entre o Município da Figueira da Foz e esta entidade, 
irão ser atribuídas pelo Município 10 Bolsas de Estudo para a frequência do curso destinadas a jovens/
adultos que reúnam cumulativamente os seguintes requisitos: tenham nacionalidade portuguesa ou 
autorização de residência em Portugal, emitida pelas autoridades competentes; residência no 
Município da Figueira da Foz ou que estudem no Concelho; ter idade igual ou superior a 15 anos.

Candidatura a Bolsa em http://www.cm-figfoz.pt/images/destaques/2018/iscac/Candidatura_BEstudo.pdf

+INFO:

https://goo.gl/6MfyBv
http://push4tourism.com/
https://goo.gl/xDfSL7
https://www.citeve.pt/artigo/takeoff
https://goo.gl/y7fcy6
https://www.citeve.pt/artigo/takeoff
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMCmNk2rkfDaA3rfmtsZbzRLLhPEybBbBJ9Gt_TjQOwG-P4Q/viewform
http://www.cotec.pt/produtoinovacao/
http://www.cm-figfoz.pt/images/destaques/2018/iscac/Candidatura_BEstudo.pdf
http://www.cm-figfoz.pt/images/destaques/2018/iscac/Programa_Turismo_Desportos.pdf


P 9 L E G I S L A Ç Ã O 

Lei 15/2018, de 27 de março | Licenciamento Estabelecimentos Comerciais, de Escritório e Serviços

Possibilita a permanência de animais de companhia em estabelecimentos comerciais, sob condições 
específicas, procedendo à segunda alteração ao regime jurídico de acesso e exercício de atividades de 
comércio, serviços e restauração, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 10/2015.

+INFO

Lei 12/2018, de 2 de março | Atribuição de títulos de utilização do domínio público hídrico

Modifica o regime de atribuição de títulos de utilização do domínio público hídrico relativamente a situações 
existentes não tituladas, procedendo à sétima alteração ao Decreto-Lei 226-A/2007, de 31 de maio, que estabelece 
o regime da utilização dos recursos hídricos.

+ INFO

Portaria 62/2018, de 2 de março | Atribuição de licenças de produção ou aceitação de comunicação 
prévia para a produção de eletricidade em regime 

Aprovação do regulamento para atribuição de licenças de produção ou aceitação de comunicação prévia para a 
produção de eletricidade em regime especial e no regime remuneratório geral.

+ INFO

Decreto-Lei 152/2017, de 27 de agosto | Regime da qualidade da água para consumo humano

Altera o regime da qualidade da água para consumo humano, transpondo as Diretivas 2013/51/EURATOM e 
2015/1787.

+ INFO

P 10 E V E N T O S

Em abril 2018

• FEIRA VIRTUAL DO EMPREGO 2018
  16 a 18 de abril de 2018 

• FEIRA INTERNACIONAL DO EMPREGO
  PORTO 
  16 e 17 de outubro de 2018

• FEIRA INTERNACIONAL DO EMPREGO
  VIGO
  23 e 24 de outubro de 2018

+ INFO

Em maio 2018

Sessão de Divulgação das 
Oportunidades de Financiamento 
IFRRU 2020

Dia 17 de Maio de 2018 às 11h00
Pequeno Auditório | Centro de Artes e Espectáculos 
(CAE) 

Numa organização conjunta com a 
ACIFF

+ 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://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/pesquisa/-/search/114913768/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/114796183/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/114796184/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/114315242/details/maximized
https://www.findeu.org/benvindos/
http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/reabilitacao/ifrru/index.html


 

  

 

SISTEMA DA 
INDÚSTRIA

RESPONSÁVEL

SIR

+info

P 15 E V E N T O S

Empresas do setor do mar e 
empreendedores ativos na economia 
azul

17 de Maio de 2018 
Bruxelas, Bélgica

+ INFO

Empreendedorismo e Marketing 
Digital

29 e 30 de Junho de 2018
Leiria

Em junho 2018

Em outubro 2018

+info

BVV Trade Fairs Brno

De 1 a 5 de outubro de 2018
República Checa

Em novembro 2018

+info

De 26 a 29 de novembro de 
2018
Dubai, Emiratos Árabes Unidos

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

INVISTA NA FIGUEIRA, cresça connosco

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/
https://blue-invest-2018.b2match.io/
http://www.aeportugal.pt/
http://www.aeportugal.pt/
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