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

“Concurso de Ideias de Negócio – PLATICEMAR”
Com o objetivo de promover o empreendedorismo e a inovação e incentivar a criação de novos conceitos
de negócio, pretende-se estimular a criatividade em sectores emergentes da Economia do Mar com base na
aplicação das TICE, apoiando o empenho das empresas e fomentando o desenvolvimento de startups.
O Projeto Platicemar aguarda a entrega de candidaturas com (muito) boas ideias relacionadas com a
Economia do Mar. A ideia vencedora terá um prémio monetário no valor de 5. 000 euros, que é um bom
incentivo para a concretização inicial de um projeto inovador.
"PORQUE O NOSSO MAR É SEMPRE UMA BOA IDEIA"
Candidaturas até 23 de setembro de 2018
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+INFO:

Sistemas de Incentivos | Empreendedorismo Qualificado e Criativo

P 1. 1. Vale Incubação

AVISO_23/SI/2018

Apresentação de candidaturas até à receção do número máximo de
candidaturas (35 candidaturas para a Região Centro)
São suscetíveis de apoio os projetos individuais de aquisição de serviços de incubação na área do
empreendedorismo imprescindíveis ao arranque das empresas.
Para este efeito, as entidades prestadoras de serviços de incubação deverão incubar fisicamente
as startups abrangidas pelo vale incubação, desenvolvendo com elas um plano de incubação que
traduza uma atuação integrada nas seguintes áreas:
Serviços de Gestão / Serviços de Marketing / Serviços de Assessoria Jurídica /
Desenvolvimento de Produtos e Serviços / Serviços de Financiamento
Os beneficiários dos apoios previstos são micro e pequenas empresas de qualquer natureza e
sob qualquer forma jurídica. Contudo deverá corresponder a uma empresa criada à menos de 1
ano e demonstrar que o modelo de negócio traduz uma atividade inovadora e de valor
acrescentado.
São elegíveis os projetos inseridos em atividades económicas que visam a produção de bens e
serviços transacionáveis e internacionalizáveis, relacionadas com indústrias criativas e culturais,
e/ou setores com maior intensidade de tecnologia e conhecimento ou ainda que valorizem a
aplicação de resultados de I&D na produção de novos bens e serviços.
Incentivo não reembolsável com limite máximo de 7.500€ por projeto, em que a taxa base
máxima de incentivo é de 75% das despesas elegíveis, por um período de 12 meses.
Fonte: COMPETE 2020
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Sistemas de Incentivos | Empreendedorismo Qualificado e Criativo

P 1. 2. Registo de Pedido de Auxílio

AVISO_17/SI/2018

Este Aviso destina-se a operacionalizar o mecanismo para receção de pedidos de auxílio referidos
no artigo 26.º do RECI (última versão publicada através da Portaria n.º 217/2018, de 19 de julho),
em períodos que não se encontram abertos avisos de concurso para apresentação de
candidaturas.
O registo do pedido de auxílio pode ser utilizado pelo respetivo beneficiário para efeitos de
definição de início do projeto, em processos de candidatura ao Empreendedorismo Qualificado e
Criativo no âmbito do concurso imediatamente subsequente ao registo.
São elegíveis os projetos inseridos em atividades económicas que visam a produção de bens e
serviços transacionáveis e internacionalizáveis, relacionadas com indústrias criativas e culturais,
e/ou setores com maior intensidade de tecnologia e conhecimento ou ainda que valorizem a
aplicação de resultados de I&D na produção de novos bens e serviços.
Fonte: COMPETE 2020
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Sistemas de Incentivos | I&DT

P 1. 3. Vale Oportunidades de Investigação

AVISO_24/SI/2018

Apresentação de candidaturas até à receção do número máximo de
candidaturas (87 candidaturas para a Região Centro)
São suscetíveis de apoio durante um período de 12 meses, os projetos individuais que visem a
aquisição de serviços de consultoria em atividades de Investigação e Desenvolvimento
Tecnológico, de serviços de transferência de tecnologia, bem como, da assistência técnica para a
implementação de recomendações de curto prazo.
Na componente de diagnósticos de oportunidades (componente obrigatória, sem a qual não
serão admitidas as candidaturas), são suscetíveis de apoio os serviços relacionados com:
• Identificação de problemas técnicos ao nível de produtos e processos, cuja resolução
envolva a contratação de serviços de I&D ou de transferência de tecnologia incluindo a
demonstração não disseminada no setor;
• Avaliação de oportunidades de I&D e identificação de uma estratégia de I&D e respetivo
plano de ação.
Na componente de assistência técnica para implementação de recomendações de curto prazo,
identificadas no âmbito do diagnóstico efetuado, são suscetíveis de apoio os serviços relacionados
com:
• «Nivel de Maturidade Tecnológica» ou «TRL», Techonology Readdiness Levels, não sendo
aceites tecnologias já demonstradas ou disseminadas no setor de aplicação (TRL8 e 9).
Os beneficiários dos apoios previstos são empresas PME de qualquer natureza e sob qualquer
forma jurídica. Contudo deverá corresponder a uma empresa com pelo menos 3 postos de
trabalho (existente à data da candidatura) e inserir-se nos domínios prioritários da Estratégia de
Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente nacional ou regional (RIS3).
Incentivo não reembolsável com limite máximo de 15.000€ por projeto (5.000€ para a
componente de diagnóstico de oportunidades e 10.000€ para a componente de assistência
técnica à implementação de recomendações de curto prazo. A taxa base máxima de incentivo é
de 75% das despesas elegíveis.
Fonte: COMPETE 2020
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Sistemas de Incentivos | I&DT

P 1. 4. Selos de Excelência | Fase 2 do SME Instrument

AVISO_19/SI/2018

Apresentação de candidaturas na Fase I até 30 de Setembro de 2018
Os projetos a apoiar inserem-se na tipologia “Projetos Demonstradores” na modalidade “projetos
individuais”. Esta tipologia abrange projetos demonstradores de tecnologias avançadas e de
linhas-piloto que, partindo de atividades de I&D concluídas com sucesso, visem evidenciar, perante
um público especializado e em situação real, as vantagens económicas e técnicas das novas
soluções tecnológicas que não se encontrem suficientemente validadas do ponto de vista
tecnológico para utilização comercial. O caráter público das ações de demonstração a realizar tem
de ser sempre assegurado, permitindo aos potenciais adotantes das tecnologias a visualização da
sua aplicação em ambiente real.
Os beneficiários dos apoios previstos são empresas PME de qualquer natureza e sob qualquer
forma jurídica, enquadradas nos domínios prioritários da estratégia de investigação e inovação
para uma especialização inteligente (RIS3 Nacional e/ou Regional – ENEI e/ou EREI,
respetivamente), com atribuição do Selo de Excelência do Programa SME Instrument -Fase 2.
Incentivo reembolsável e não reembolsável, a conceder nas seguintes condições:
• Para projetos com um incentivo inferior ou igual a 1 milhão de euros por beneficiário,
incentivo não reembolsável;
• Para projetos com um incentivo superior a 1 milhão de euros por beneficiário, incentivo não
reembolsável até ao montante de 1 milhão de euros, assumindo o montante do incentivo que
exceder este limite a modalidade de incentivo não reembolsável numa parcela de 75% e de
incentivo reembolsável para a restante parcela de 25%, sendo que esta última parcela será
incorporada no incentivo não reembolsável sempre que o seu valor for inferior a 50.000 euros.
A taxa máxima de incentivo é de 25%, a qual pode ser acrescida das seguintes majorações:
• «Investigação industrial»: 25 p.p. a atribuir a atividades de I&D;
• «Tipo de empresa»: 10 p.p. a médias empresas ou 20 p.p. a micro e pequenas empresas;
• «Divulgação ampla dos resultados»: 15 p.p.
Fonte: COMPETE 2020

P 1.5. Projetos de I&D Industrial à Escala Europeia

AVISO_18/SI/2018

Apresentação de candidaturas na Fase I até 21 de Setembro de 2018
Os projetos a apoiar podem ser realizados na modalidade de projetos individuais ou em
copromoção. 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. Também será considerado o consórcio do projeto europeu, sendo
apenas elegíveis as despesas referentes aos copromotores nacionais.
Os beneficiários dos apoios previstos são empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma
jurídica, enquanto beneficiário líder das operações ou entidades não empresariais do sistema I&I
(INESII), no caso de projetos em copromoção e na qualidade de copromotores. Deverão enquadrar
-se nos domínios prioritários da estratégia de investigação e inovação para uma especialização
inteligente (RIS3 Nacional e/ou Regional – ENEI e/ou EREI, respetivamente)
Incentivo reembolsável e não reembolsável, a conceder nas seguintes condições:
• Para projetos com um incentivo inferior ou igual a 1 milhão de euros por beneficiário,
incentivo não reembolsável;
• Para projetos com um incentivo superior a 1 milhão de euros por beneficiário, incentivo não
reembolsável até ao montante de 1 milhão de euros, assumindo o montante do incentivo que
exceder este limite a modalidade de incentivo não reembolsável numa parcela de 75% e de
incentivo reembolsável para a restante parcela de 25%, sendo que esta última parcela será
incorporada no incentivo não reembolsável sempre que o seu valor for inferior a 50.000 euros.
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Sistema de Incentivos | I&DT
A taxa máxima de incentivo para I&D Empresas é de 25%, a qual pode ser acrescida das seguintes
majorações:
• «Investigação industrial»: 25 p.p. a atribuir a atividades de I&D;
• «Tipo de empresa»: 10 p.p. a médias empresas ou 20 p.p. a micro e pequenas empresas;
• «Cooperação empresas/ENESII» e «Divulgação ampla dos resultados»: 15 p.p.
A taxa máxima de incentivo para Entidades não empresariais do Sistema de I&I é calculada em
função da média ponderada das taxas de incentivo aplicadas a cada uma das empresas
beneficiárias no que respeita à modalidade projetos em copromoção ou de 75% quando a
cooperação não implique auxílios de Estado indiretos às empresas beneficiárias e esta
percentagem for superior à taxa média acima referida, devendo para tal verificar as condições
elencadas no Anexo C do respetivo Aviso.

Fonte: COMPETE 2020

P 1.6.

Propriedade Intelectual e Industrial - Projetos Individuais

AVISO_23/SI/2017

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

P 1.7.

Internacionalização de I&D - Projetos Individuais

AVISO_24/SI/2017

Apresentação de candidaturas na FaseV até 15 de setembro 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
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Sistemas de Incentivos | Internacionalização PME

P 1.8.

Vale Oportunidades de Internacionalização

Apresentação de candidaturas até à receção do número máximo de
candidaturas (26 candidaturas para a Região Centro)

AVISO_25/SI/2018

São suscetíveis de apoio, durante um período de 12 meses, os projetos individuais que visem a
aquisição de serviços de consultoria na área da promoção de diagnósticos de oportunidades de
internacionalização, bem como na assistência técnica para a implementação de recomendações de
curto prazo.
Na componente de diagnósticos de oportunidades (componente obrigatória, sem a qual não serão
admitidas as candidaturas), são suscetíveis de apoio os serviços relacionados com:
• Identificação de binómios produtos | serviços versus mercados que representem
oportunidades de internacionalização;
• Necessidades de ajustamentos de produtos | serviços e de modelos de negócio;
• Diagnóstico de oportunidades de evolução da empresa na cadeia de valor;
• Necessidade de ajustamentos de estratégias de comunicação digital.
Na componente de assistência técnica para implementação de recomendações de curto prazo,
identificadas no âmbito do diagnóstico efetuado, são suscetíveis de apoio os seguintes serviços:
• Visitas de prospeção e de captação de novos clientes em mercados externos;
• Visitas de prospeção a feiras internacionais;
• Convites a / missões de importadores para conhecimento da oferta.
Os beneficiários dos apoios previstos são empresas PME de qualquer natureza e sob qualquer forma
jurídica. Contudo deverá corresponder a uma empresa com pelo menos 3 postos de trabalho
(existente à data da candidatura) e demonstrar ter capacidade instalada para desenvolver atividade
internacional.
Incentivo não reembolsável com limite máximo de 10.000€ por projeto (5.000€ para a componente
de diagnóstico de oportunidades e 5.000€ para a componente de assistência técnica à
implementação de recomendações de curto prazo. A taxa base máxima de incentivo é de 75% das
despesas elegíveis.
Fonte: COMPETE 2020

P 1.9.

Internacionalização das PME Exportadoras

AVISO_27/SI/2018

Apresentação de candidaturas até 31 de outubro de 2018
Tem como objetivo promover a aceleração das exportações portuguesas, incrementando o volume
das vendas internacionais das empresas que já exportam e que por essa via oferecem maiores
garantias de desempenho rápido, através da concessão de incentivos a projetos que:
• Reforcem a capacitação empresarial das PME para a internacionalização, com vista a
promover o aumento das exportações através do desenvolvimento e aplicação de novos modelos
empresariais e de processos de qualificação das PME para a internacionalização, valorizando em
particular a adoção do comércio eletrónico como ferramenta de internacionalização assente em
estratégias sólidas e integradas de e-commerce e de transformação digital.
São suscetíveis de apoio os projetos individuais de internacionalização de PME que visem os seguintes
domínios:
O conhecimento de mercados externos / A presença na web, através da economia digital / O
desenvolvimento e promoção internacional de marcas / A prospeção e presença em mercados
internacionais / O marketing internacional / A introdução de novo método de organização nas
práticas comerciais ou nas relações externas / As certificações específicas para os mercados
externos
Os beneficiários dos apoios previstos são empresas PME de qualquer natureza e sob qualquer forma
jurídica. Contudo deverá apresentar um Volume de Negócios Internacional no pré-projeto igual ou
superior a 20 mil euros e cumprir com o rácio indicado no Aviso, no qual traduz a sua orientação para
os mercados externos.

P1

Sistemas de Incentivos | Internacionalização PME
São elegíveis os projetos inseridos em atividades económicas que visam a produção de bens e
serviços transacionáveis e internacionalizáveis com relevante criação de valor económico para a
região Centro ou contribuam para um melhor posicionamento na cadeia de valor dos mesmos e não
digam respeito a serviços de interesse económico geral.
O limite mínimo de despesa elegível total por projeto no âmbito deste Aviso é de 25 mil euros.
Os apoios a conceder revestem a forma de incentivo não reembolsável, com um limite de incentivo de
500.000 euros. A taxa base máxima de incentivo é de 45% das despesas elegíveis.
Fonte: COMPETE 2020
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Sistemas de Incentivos | Inovação Produtiva

P 1.10. Registo de Pedido de Auxílio

AVISO_16/SI/2018

Este Aviso destina-se a operacionalizar o mecanismo para receção de pedidos de auxílio referidos no
artigo 26.º do RECI (última versão publicada através da Portaria n.º 217/2018, de 19 de julho), em
períodos que não se encontram abertos avisos de concurso para apresentação de candidaturas.
O registo do pedido de auxílio pode ser utilizado pelo respetivo beneficiário para efeitos de definição
de início do projeto, em processos de candidatura ao Inovação Produtiva no âmbito do concurso
imediatamente subsequente ao registo.
São elegíveis os projetos inseridos em atividades económicas que visam a produção de bens e
serviços transacionáveis e internacionalizáveis, relacionadas 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.
Fonte: COMPETE 2020

P 1.11.

Regime Contratual de Investimento

AVISO_06/SI/2017

Apresentação de candidaturas em contínuo
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.
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.
Fonte: COMPETE 2020
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Sistemas de Incentivos | Qualificação PME

P 1.12. Qualificação das PME

AVISO_26/SI/2018

Apresentação de candidaturas até 28 de setembro de 2018
O objetivo deste concurso consiste em selecionar projetos que visem ações de qualificação de PME
em domínios imateriais com o objetivo de promover a competitividade das PME e sua capacidade de
resposta no mercado global.
São suscetíveis de apoio os projetos com investimentos no reforço das capacidades de organização e
gestão das PME, incluindo, o investimento em desenvolvimento das capacidades estratégicas e de
gestão competitiva, redes modernas de distribuição e colocação de bens e serviços e a utilização de
TIC.
Os beneficiários dos apoios previstos são empresas PME de qualquer natureza e sob qualquer forma
jurídica.
São elegíveis os projetos inseridos em atividades económicas que visam a produção de bens e
serviços transacionáveis e internacionalizáveis com relevante criação de valor económico para a
região Centro ou contribuam para um melhor posicionamento na cadeia de valor dos mesmos e não
digam respeito a serviços de interesse económico geral.
O limite mínimo de despesa elegível total por projeto no âmbito deste Aviso é de 25 mil euros.
Os apoios a conceder revestem a forma de incentivo não reembolsável, com um limite de incentivo de
500.000 euros no caso de projetos individuais e de 180.000 euros valor médio por empresa
beneficiária, no caso de projetos conjuntos. A taxa base máxima de incentivo é de 45% das despesas
elegíveis.
Fonte: COMPETE 2020

P 1.13. Vale Economia Circular

AVISO_20/SI/2018

Apresentação de candidaturas até à receção do número máximo de
candidaturas (35 candidaturas para a Região Centro)
São suscetíveis de apoio, durante um período de 12 meses, os projetos individuais de empresas, que
visem a aquisição de:
• Serviços de consultoria (sendo obrigatória a componente de diagnósticos de oportunidades,
sem a qual não serão admitidas as candidaturas) com vista à identificação de uma estratégia
conducente à adoção de planos empresariais de economia circular, no seguinte âmbito:
Eco - design de processos e produtos / Eco - eficiência / Eficiência energética / Eco inovação / Simbioses industriais/ Extensão do ciclo de vida dos produtos / Valorização de
subprodutos e resíduos / Novos modelos de negócio
• Serviços de consultoria visando a implementação de soluções que resultem da estratégia
delineada para a economia circular, incluindo a implementação de sistemas de gestão da energia ISO
50001, e de gestão ambiental 1400.
Os beneficiários dos apoios previstos são empresas PME de qualquer natureza e sob qualquer forma
jurídica. Contudo deverá corresponder a uma empresa com pelo menos 3 postos de trabalho
(existente à data da candidatura).
Incentivo não reembolsável com limite máximo de 7.500€ por projeto (2.500€ para os serviços de
diagnóstico e 5.000€ para os serviços de assistência técnica à implementação de recomendações de
curto prazo). A taxa base máxima de incentivo é de 75% das despesas elegíveis.
Fonte: COMPETE 2020

€
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Sistemas de Incentivos | Qualificação PME

P 1.14. Vale Comércio

AVISO_21/SI/2018

Apresentação de candidaturas até à receção do número máximo de
candidaturas (52 candidaturas para a Região Centro)
São suscetíveis de apoio, durante um período de 12 meses, os projetos individuais de empresas, com
atividades económicas nos setores do comércio, serviços e restauração, cujas vendas valorizem a
oferta nacional, traduzida no efeito de arrastamento que essa atividade possa ter ao nível da
produção noutras empresas localizadas em território nacional.
são suscetíveis de apoio os serviços de consultoria com vista à implementação de melhorias nas
iniciativas empresariais de PME, nas seguintes áreas:
Inovação organizacional e gestão / Criação de marcas e design / Qualidade / Economia digital e TIC
Os beneficiários dos apoios previstos são empresas PME de qualquer natureza e sob qualquer forma
jurídica. Contudo deverá corresponder a uma empresa com pelo menos 3 postos de trabalho
(existente à data da candidatura).
Incentivo não reembolsável com limite máximo de 5.000€ por projeto. A taxa base máxima de
incentivo é de 75% das despesas elegíveis.
Fonte: COMPETE 2020

P 1.15. Projetos Conjuntos

AVISO_15/SI/2018

Apresentação de candidaturas até 28 de setembro de 2018
Este concurso, direcionado a entidades sem fins lucrativos, de natureza associativa, com competências
específicas dirigidas às PME’s, tem como objetivo reforçar a capacitação empresarial das PME através
da inovação organizacional, com recurso a investimentos em áreas como:
inovação organizacional e gestão | economia digital e TIC | criação de marcas e design |
desenvolvimento e engenharia de produtos, serviços e processos | proteção da propriedade industrial |
qualidade | transferência de conhecimento | distribuição e logística | eco-inovação
Os beneficiários dos apoios previstos são empresas PME de qualquer natureza e sob qualquer forma
jurídica, integrados em projetos conjuntos promovidos por entidades públicas ou privadas sem fins
lucrativos, de natureza associativa e com competências específicas dirigidas às PME, nomeadamente
associações empresariais, câmaras de comércio e indústria, assim como outras entidades não
empresariais do Sistema Nacional de I&I.
O limite mínimo de despesa elegível total por projeto no âmbito deste Aviso é de 25 mil euros.
Os apoios a conceder revestem a forma de incentivo não reembolsável, com um limite de incentivo de
180.000 euros (valor médio por empresa beneficiária). Os incentivos a conceder são calculados através
da aplicação às despesas consideradas elegíveis das PME de uma taxa de 50% com exceção das
despesas elegíveis da entidade promotora em que a taxa máxima de incentivo é de 85%.
Fonte: COMPETE 2020
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Sistemas de Incentivos | Processos de Formação

P 1. 16. Projetos de Formação em Processos de Inovação

AVISO_18/SI/2017

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.
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

P 1.. 17.

Projectos Autónomos de Formação

AVISO_22/SI/2017

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
Fonte: COMPETE 2020

P2
P 2.1.

Sistema de Incentivos | Desenvolvimento Rural - PDR 2020
Investimento na Exploração Agrícola (Suinicultura) (11º Anúncio)
Aberto até 26 de setembro de 2018

OPERAÇÃO 3.2.1.

• 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

P 2.2.

Operação 3.1.1. Jovens Agricultores (6º Anúncio)
Aberto até 28 de setembro de 2018

OPERAÇÃO 3.1.1.

Esta operação prevê o apoio aos jovens agricultores que se instalem pela primeira vez numa
exploração agrícola enquadrado por um Plano Empresarial, com idade igual ou superior a 18 anos e
não ter mais de 40 anos, com aptidão e competência profissional adequada.
O montante do prémio à instalação é de € 20.000 por jovem agricultor, acrescido de € 5.000 no caso
de o investimento na exploração ser igual ou superior a € 80.000, por jovem agricultor, e de € 5.000
no caso de o jovem agricultor se instalar em regime de exclusividade (ocupação e rendimento).
No caso de sociedades de mais de um jovem agricultor, o Plano Empresarial terá que apresentar um
investimento mínimo de € 25.000 referenciado por jovem agricultor.
O pagamento do apoio sob a forma de um incentivo não reembolsável, será efetuado em duas
tranches:
• 80% no inicio da instalação;
• 20% restantes após verificação da boa execução do plano empresarial, o mais tardar no
prazo de 5 anos
Fonte: PDR 2020

Faça aqui o download do plano previsional de abertura de candidaturas PDR 2018

P2
P 2.3.

Sistema de Incentivos | Desenvolvimento Rural - PDR 2020
Operação 3.1.2. Investimento de Jovens Agricultores na
Exploração Agrícola (2º Anúncio)
Aberto até 28 de setembro de 2018

OPERAÇÃO 3.1.2.

Esta operação tem os seguintes objetivos:
• Reforçar a viabilidade e a competitividade das explorações agrícolas, promovendo a
inovação, a gestão sustentável, a capacitação organizacional e o redimensionamento das empresas;
• Preservar e melhorar o ambiente, assegurando a compatibilidade dos investimentos com as
normas ambientais e de higiene e segurança no trabalho.
Os beneficiários deste apoio, são:
• Jovem agricultor, na qualidade de responsável pela exploração, assume formalmente a
titularidade e a gestão direta da exploração agrícola, e encontra -se inscrito na autoridade tributária
com atividade agrícola e no organismo pagador enquanto beneficiário;
• As pessoas coletivas que revistam a forma de sociedade por quotas e com a atividade
agrícola no objeto social, desde que os sócios gerentes que forem jovens agricultores, detenham a
maioria do capital social e individualmente uma participação superior a 25 % no capital social.
A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos nas explorações agrícolas cujo valor total
seja superior a 25 000 €.
Fonte: PDR 2020

P 2.4.

Operação 8.1.5. Melhoria da Resiliência e do Valor
Ambiental das Florestas - Centro (5º Anúncio)
Aberto até 12 de outubro de 2018

OPERAÇÃO 8.1.5.

Esta operação tem os seguintes objetivos:
• Adaptação às alterações climáticas e mitigação dos seus efeitos, promoção dos serviços de
ecossistema (ar, água, solo e biodiversidade) e melhoria da provisão de bens públicos pelas florestas;
• Reabilitação de povoamentos identificados pela entidade competente como estando em más
condições vegetativas potenciando riscos ambientais graves, designadamente, manchas de
povoamentos florestais resultantes de regeneração natural após incêndio com densidades excessivas,
povoamentos de quercíneas, ou outras espécies, em processo de declínio e povoamentos instalados
em condições ecologicamente desajustadas.
Os beneficiários são detentores públicos e privados de espaços florestais.
Os níveis e taxas de apoio, são os seguintes:
Ajudas concedidas sob a forma de incentivos não reembolsáveis até ao limite máximo de 2 500 000
euros e de 5 000 000 euros no caso das entidades públicas. Plafond aplicado por beneficiário, no caso
das entidades gestoras de ZIF plafond aplicado por ZIF.
• Intervenção ao nível da exploração florestal e agroflorestal:
• 85%, Equipamento – 50%, sendo que no caso dos municípios este valor é de 70%.
• Intervenção de escala territorial relevante:
• 100 %;
• 50%, equipamento, sendo que no caso dos municípios este valor é de 70%.
Fonte: PDR 2020

P2
P 2.5.

Sistema de Incentivos | Desenvolvimento Rural - PDR 2020
Operação 20.2.4. Observações da agricultura e dos
territórios rurais, Área temática - Inovação (2º Anúncio)
Aberto até 28 de setembro de 2018

OPERAÇÃO 20.2.4.

Os apoios previstos nesta operação contemplam os seguintes objetivos:
• Contribuir para a boa aplicação, acompanhamento e avaliação das medidas de política de
desenvolvimento rural;
• Promover a participação e o trabalho conjunto entre os agentes do desenvolvimento rural;
• Transferir boas práticas e novos conhecimentos para qualificar a intervenção dos agentes de
desenvolvimento rural.
Podem beneficiar dos apoios previstos as seguintes entidades, individualmente ou em parceria,
contudo deverão ser membros da RRN:
• Organismos, serviços e pessoas coletivas públicas sem fins lucrativos;
• Pessoas coletivas de natureza privada sem fins lucrativos.
Os apoios a conceder, incluem as seguintes tipologias:
• Eventos e sessões de trabalho;
• Organização de workshops e reuniões tendo em vista a colaboração intersectorial e trabalho
entre entidades envolvidas em projetos em parceria e redes temáticas, no âmbito da EIP-AGRI;
• Sistematizar e disponibilizar a informação técnica e científica de forma normalizada e em
linguagem acessível;
• Produzir e divulgar catálogos de competências.
Por operação, o custo total elegível, tem de ser inferior a 50 000 €. Os apoios concedidos são em
forma de subvenção não reembolsável em que o nível de apoio é de 100% das despesas elegíveis.
Fonte: PDR 2020

P2.6.

Operação 3.3.1. Transformação e Comercialização de
Produtos Agrícolas (6º Anúncio)
Aberto até 30 de setembro de 2018

OPERAÇÃO 3.3.1.

Apoiar a realização de investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas
destinados a melhorar o desempenho competitivo das unidades industriais, através do aumento da
produção, da criação de valor baseada no conhecimento, em processos e produtos inovadores, na
melhoria da qualidade dos produtos, numa gestão eficiente dos recursos, no uso de energias
renováveis, desde que pelo menos 70% produção de energia seja para consumo próprio garantindo
simultaneamente a sustentabilidade ambiental das atividades económicas.
Sem prejuízo do disposto no Acordo de Parceria o investimento máximo elegível, por beneficiário, é de
10 milhões €.
O apoio é atribuído sobre a forma de:
• Subsídio não reembolsável para investimentos elegíveis até 1 milhão €;
• Subsídio reembolsável na parte do investimento que excede 1 milhão €.
Os beneficiários são pessoas singulares ou coletivas legalmente constituídas à data de apresentação
da candidatura.
Esta operação, contempla as seguintes despesas:
Construção, aquisição, requalificação de bens imóveis; compra ou locação de máquinas e
equipamentos novos, investimentos em ativos intangíveis, designadamente no domínio da eficiência
energética e energias renováveis, software aplicacional, propriedade industrial, diagnósticos,
auditorias, planos de marketing e “branding” e estudos de viabilidade, projetos de arquitetura e de
engenharia associados ao investimento. Os investimentos em ativos intangíveis podem ser
considerados elegíveis mesmo quando não associados a investimento tangível.
Fonte: PDR 2020

P3

Sistema de Incentivos - Programa Operacional MAR 2020
Consulte aqui o plano de avisos do Programa Operacional
Leia tb:

P 3.1.

'Estratégia Nacional para o MAR 2013-2020'

Portaria 61/2016

Investimentos a bordo no domínio da eficiência energética
Apresentação de Candidaturas em Contínuo
O objectivo é promover uma pesca ambientalmente sustentável,
de recursos, inovadora, competitiva e baseada no conhecimento.

eficiente

em

termos

Podem apresentar candidaturas à presente medida:
• Proprietários de navios de pesca registados na frota de Portugal continental;
• Pescadores;
• Organizações de pescadores.

P 3.2. Apoio ao arranque da atividade de jovens pescadores

Fonte: Mar2020

Portaria 60/2016

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. Promoção da comercialização e da transformação
dos produtos de pesca e aquicultura

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
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

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:

P4

Sistema de Incentivos - PROGRAMA OPERACIONAL TURISMO 2020

P4.1.. Linha de Apoio à Sustentabilidade

Despacho Normativon.º 18/2017

Apresentação de Candidaturasaté 31 de dezembro 2018

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.

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

# 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

P5

Sistema de Incentivos - Instrumento Financeiro | IFRRU 2020

P 5.1.

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:
1 - Pedido de parecer de enquadramento à
Câmara Municipal da localização do imóve
l
2 - Certificado Energético do imóvel
antes da intervenção elaborado por
perito qualificado pela ADENE
3 - Pedido de
financiamento junto dos
bancos selecionados

> video
promocional

P6

Sistema de Incentivos Comunitários -INVESTIGAÇÃO & INOVAÇÃO

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

+ INFO

P 6. 1. HORIZONTE 2020 | INNOSUP-01-2018-2020
Candidaturas abertas até 13 de setembro de 2018

+ INFO

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.

P 6. 2. HORIZONTE 2020 | EINNOSUP-05-2018-2020
Candidaturas abertas até 18 de outubro de 2018

+ INFO

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.

P 6.3. HORIZONTE 2020 | BBI – JTI - 2018
Candidaturas abertas até 08 de setembro de 2018

+ INFO

Estão abertas as candidaturas à Iniciativa Tecnológica Conjunta para as Bioindústrias, para o
desenvolvimento de projetos relacionados com os tópicos dedicados à aplicação de tecnologias
disruptivas emergentes na melhoria de cadeias de valor existentes, para o desenvolvimento de projetos
inovadores de conversão de uma matéria-prima de biomassa em múltiplos fluxos intermediários
prontos a ser utilizados, entre outros.
>

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.

P7
P 7.1.

Empreendedorismo & Emprego | OPORTUNIDADES
Concurso de Ideias de Negócio - Platicemar
Submissão de candidaturas até 23 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

P7.2.

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

P7.3.

StartUp Voucher 2018
Submissão de candidaturas até 10 de setembro de 2018
O StartUP Voucher é uma das medidas da StartUP Portugal Estratégia Nacional para o Empreendedorismo, que dinamiza o
desenvolvimento de projetos 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 até 12
meses de preparação do projeto empresarial. Este concurso destina-se a projetos que beneficiem as
regiões NUT II - Norte, Centro e Alentejo ou NUT II - Lisboa, admitindo-se a realização de ações fora
das mesmas desde que beneficiem a economia daquelas regiões.
Tipos de apoio: bolsa mensal no valor de 691,70€, mentoria, acompanhamento do projeto, prémio de
avaliação intermédia e prémio de concretização.
Todas as candidaturas devem ser submetidas através da plataforma StartUP Voucher.
+INFO
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Empreendedorismo & Emprego | OPORTUNIDADES
1ª Competição de StartUps de Turismo - OMT
Submissão de candidaturas até 03 de setembro de 2018
A Organização Mundial de Turismo (OMT) organiza, em parceria
com a Globalia a primeira e maior competição mundial para
startups de turismo.
Trata-se de uma iniciativa pioneira para o setor do turismo que abrange 164 países, com o objetivo
de encontrar e selecionar as melhores soluções e os projetos mais disruptivos.
Podem participar na competição startups de base tecnológica e não tecnológica, em estágio mais
inicial ou mais maduras e/ou consolidadas, desde que apresentem ideias inovadoras suscetíveis de
revolucionar o modo como se viaja e de enriquecer e melhorar a experiência turística, desde que o
modelo de negócio se relaciona, pelo menos, com uma das seguintes temáticas:
•
•
•
•

Futuro das Viagens;
Experiência Turística;
Impacto Ambiental;
Desenvolvimento Comunitário.
+ INFO

P7.5.

Linha Capitalizar 2018
O Programa Capitalizar possui cinco eixos estratégicos e tem
como objetivo capitalizar pequenas PME, promover estruturas
financeiras nas empresas mais equilibradas, reduzir os passivos
das empresas economicamente viáveis, bem como melhorar as
condições de acesso ao financiamento por parte das microempresas e PME.
simplificação
administrativa
financiamento | mercado de capitais

|

fiscalidade

|

reestruturação

empresarial

|

Está estruturada em linhas de crédito específicas:
Micro e Pequenas Empresas | Indústria 4.0 – Apoio à Digitalização | Fundo de Maneio |
Plafond de Tesouraria | Investimento Geral | Investimento Projetos 2020
+INFO

P7.6.

NEWTON | New Tourism Opportunities Network
Submissão de candidaturas até 15 de setembro de 2018
Se tem uma ideia de negócio no setor do turismo o programa
Newton é o indicado para o seu projeto!
O NEWTON é um programa de aceleração promovido pela RIERC - Rede de Incubadoras de
Empresas da Região Centro e apoio do Turismo de Portugal, concebido para apoiar projetos de
empreendedorismo na área do Turismo.
Tem como objetivo estimular a inovação e o empreendedorismo na região centro, através do
surgimento de novas ideias e start ups no setor do turismo.
Quem pode participar?
• Empreendedores (um ou em equipa) que tenham uma ideia de negócio na área do turismo;
• Empresas criadas há menos de 2 anos que exerçam a sua atividade na área do turismo;
• Empresas criadas há menos de 5 anos, desde que pretendam lançar um novo produto ou
serviço na área do turismo.

P7

Empreendedorismo & Emprego | OPORTUNIDADES
Será dada prioridade a projetos que incluam:
• Mobilidade sustentável
• Gestão inteligente da procura e desconcentração
• Realidade aumentada e IA
• Sustentabilidade ambiental e social
• Promoção turística do interior
• Promoção turística ao longo do ano
Este programa de aceleração consiste em:
• Fase de aceleração - Realização de 9 workshops de 5 h cada um, repartidos ao longo de
9 semanas interpoladas, incluindo tutoria durante e entre as sessões.
• Fase de Validação - Atribuição de um prémio no valor de 2.000€ a cada equipa
para realização de protótipo e validação (MVP) no terreno, com tutoria da incubadora de sua
região e apoio dos respetivos mentores.
• Demo Day Final - Apresentações públicas, com investidores e instituições ligadas ao turismo.
• Serviços de incubação numa das incubadoras da RIERC para os melhores projetos
(Incubadora de Empresas da Figueira da Foz faz parte da RIERC).
+INFO
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LEGISLAÇÃO

Portaria n.º 190 - A/2018, de 2 de julho | Ar – Emissões Atmosféricas
Estabelece as regras para o cálculo da altura de chaminés e para a realização de estudos de dispersão de
poluentes atmosféricos.
+INFO
Portaria n.º 190 - B/2018, de 2 de julho | Ar – Emissões Atmosféricas
Estabelece os valores limite de emissão (VLE) de aplicação setorial, os VLE aplicáveis a outras fontes não
abrangidas por VLE de aplicação setorial, a metodologia de cálculo de VLE e teor de oxigénio aplicável à junção de
efluentes e os VLE aplicáveis à queima simultânea de dois ou mais combustíveis.
+ INFO
Portaria 192/2018, de 3 de julho | Pescas
Define as dimensões de captura das espécies aquícolas em águas marinhas ou de transição.

+INFO

Norma Portuguesa 4523 | Turismo Acessível em Estabelecimentos Hoteleiros
A 2ª edição publicada em julho de 2018 desta Norma, tem por fim promover boas práticas de serviço em
estabelecimentos hoteleiros, com vista a definir um referencial de qualidade em matéria de:
- atendimento inclusivo (da forma como os serviços são prestados)
- acessibilidade do meio físico (das condições materiais para a prestação do serviço)
Esta norma foi revista com o objetivo de responder às necessidades do mercado e disponibilizar ao setor do
Turismo um instrumento de facilitação do encontro entre a “oferta” e a “procura” que forneça a todos os
potenciais clientes uma indicação fiável de que são asseguradas condições para os acolher e que são
disponibilizadas indicações claras e objetivas ao nível da infraestrutura e do atendimento.
+INFO
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P9.1.

NO CONCELHO
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
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EVENTOS

Em setembro 2018
PORTUGAL SHIPPING WEEK
17 a 21 de setembro de 2018
Lisboa

+info

Em outubro 2018
TECHDAYS AVEIRO
11 a 13 de outubro de 2018
Parque de Exposições
Aveiro

+info

FEIRA INTERNACIONAL DO
EMPREGO UNIVERSITÁRIO
16 e 17 de outubro de 2018
Exponor
Porto
23 e 24 de Outubro de 2018
Instituto Feiral de Vigo
Espanha - Vigo
5TH ATLANTIC STAKEHOLDER
PLATAFORM CONFERENCE
23 e 24 de outubro de 2018
Espanha - Vigo

+info

SIR

SISTEMA DA
INDÚSTRIA
RESPONSÁVEL

+info

Em novembro 2018
PORTUGAL EXPORTADOR 2018
14 de novembro de 2018
Centro de Congressos de Lisboa
Lisboa

+info

BUSINESS 2 SEA - Fórum do Mar
2018
14 a 16 de novembro de 2018
Centro de Congressos da
Alfândega do Porto
Porto
INVISTA NA FIGUEIRA, cresça connosco
233 403 300 | figueira.investe@cm-figfoz.pt

+info

