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Sistemas de Incentivos  
 

INOVAÇÃO PRODUTIVA 

➢ INOVAÇÃO EMPRESARIAL | AVISO N.º 13/SI/2021  

Período de Candidatura até 20 de Setembro 2021 

O SI Inovação passou a incluir um sistema híbrido de apoio, que consiste na combinação de duas operações, uma com 

incentivo não reembolsável, associado à aferição do cumprimento dos resultados em função dos objetivos alcançados, e 

uma outra com um instrumento financeiro de garantia através de uma linha específica da Capitalizar Mais, gerida pelo 

Banco Português de Fomento (BPF). O presente Aviso cria assim uma nova modalidade de financiamento no SI Inovação, 

numa parceria estabelecida com as instituições bancárias, que permitiu substituir o anterior incentivo reembolsável por 

empréstimos bancários sem juros e com garantia suportada pelo Portugal 2020 através do sistema da garantia mútua.  

Tem como beneficiários: 

Empresas (PME e grandes empresas) de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, com um claro enfoque nos 

investimentos no domínio da diferenciação, diversificação e inovação, na produção de bens e serviços transacionáveis e 

internacionalizáveis, no quadro de fileiras produtivas e de cadeias de valor mais alargadas e geradoras de maior valor 

acrescentado. Incluindo majorações para projetos com investimentos nas áreas de transição digital e de economia verde. 

Atividades incluídas nos setores da indústria e do turismo: 

• Setor Indústria: atividades incluídas nas divisões 05 a 33 da CAE. 

• Setor Turismo: atividades incluídas nas divisões 55, 79, 90, 91, nos grupos 561, 563, 771, e as atividades que se 

insiram nas subclasses 77210, 82300, 93110, 93192, 93210, 93292, 93293, 93294, e 96040 da CAE. 

A dotação Orçamental é de 255 M€, em que a taxa de financiamento dos projetos no âmbito deste Aviso é obtida a partir 

da soma das parcelas correspondentes, taxa base mais majorações, até ao limite máximo de 75%. 

O presente aviso tem como objetivos, conceder apoios financeiros a projetos individuais em atividades inovadoras, que 

se proponham desenvolver um investimento inicial, relacionados com as seguintes tipologias: 

• Aumento do investimento empresarial das grandes empresas em atividades inovadoras 

• Reforço da capacitação empresarial das PME para o desenvolvimento de bens e serviços 

Esta Tipologia de operações contempla: 

• A Criação de um novo estabelecimento. 

• Aumento da capacidade de um estabelecimento já existente. 

• Diversificação da produção de um estabelecimento para produtos não produzidos anteriormente no 
estabelecimento. 

• Alteração fundamental do processo global de produção de um estabelecimento existente.  
 

NOTA: Período de Candidatura até ao dia 26 de julho de 2021 para os beneficiários que efetuaram o registo do pedido 

de auxílio através do AAC n.º 02/SI/2021 e submeterem a candidatura utilizando os dados do projeto aí registado.  

A apresentação de candidaturas é efetuada via Balcão 2020, através de formulário eletrónico disponibilizado na 
plataforma do Sistema de Incentivos às empresas do PT2020, com o devido registo e autenticação na área reservada. 

 

Fonte: COMPETE2020 

 

 

info 

https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20210625_Aviso_13_SI_2021_Inov_Produtiva_outras_regioes.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20210625_Aviso_13_SI_2021_Inov_Produtiva_outras_regioes.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20210625_Aviso_13_SI_2021_Inov_Produtiva_outras_regioes.pdf
https://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020.idp/RequestLoginAndPassword.aspx
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20210625_Aviso_13_SI_2021_Inov_Produtiva_outras_regioes.pdf
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TURISMO DE PORTUGAL 

➢ PRÉMIO NACIONAL DE TURISMO 2021  

Apresentação de Candidaturas até 31 de Julho 2021 

Este desafio é lançado aos vários agentes do Turismo e tem como objetivo 
promover, incentivar e distinguir os melhores projetos do setor do 
Turismo, nomeadamente: 

• que melhor responderam ao desafio do surto de Covid-19 

• que conseguiram transformar ameaças em oportunidades, 
através da inovação, da digitalização, da ligação ao consumidor 

• que têm em consideração os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. 

A edição de 2021 do Prémio Nacional de Turismo distingue as seguintes categorias: Turismo Autêntico, Turismo 
Gastronómico, Turismo Inclusivo, Turismo Inovador, Turismo Sustentável e Nomeação Carreira. 

O Prémio Nacional de Turismo é uma iniciativa do Expresso e do BPI, conta com o alto patrocínio do Ministério da 
Economia e da Transição Digital e o apoio institucional do Turismo de Portugal e da Deloitte, enquanto Knowledge 
Partner. 

Prémio 
• Vídeo de 2 minutos sobre a entidade/projeto, legendado em inglês, para divulgação nos canais Impresa e BPI e 

para utilização pela entidade vencedora; 
• Sticker físico e digital do Prémio Nacional de Turismo para utilização pelas entidades vencedoras; 
•  Referência no Boa Cama Boa Mesa do ano seguinte como vencedor do Prémio Nacional de Turismo (este prémio 

é exclusivo para as entidades e projetos que se enquadrem nos setores de Alojamento e Restauração).  

Fonte: Turismo Fundos; Prémio Nacional de Turismo 

 

➢ LINHA DE APOIO À QUALIFICAÇÃO DA OFERTA 

É um instrumento financeiro para apoio às empresas do setor do turismo, destinada ao financiamento a médio e longo 
prazo de projetos turísticos que se traduzam:  

• na requalificação e reposicionamento de empreendimentos, estabelecimentos e atividades, ou 

• na criação de empreendimentos, estabelecimentos e atividades implementados nos territórios de baixa 
densidade, ou  

• que incidam no domínio do empreendedorismo. 

A Linha de Apoio à Qualificação da Oferta 2021 apresenta um conjunto de ajustamentos fundamentados no contexto 
atual, tais como:  

o aumento do financiamento associado | o reforço dos prémios de desempenho | o foco em projetos mais 
inteligentes, sustentáveis e inclusivos, atentos os desafios com que o setor se depara.   

Para acederem à Linha de Apoio à Qualificação da Oferta 2021, as empresas turísticas devem prever a realização de 
investimentos nas áreas da gestão ambiental e da acessibilidade, sendo que, para esse efeito, têm de obter uma 
pontuação global mínima de 40 pontos. 

O financiamento é repartido entre o Banco e o Turismo de Portugal em distintas proporções consoante o tipo e 
localização do projeto e a dimensão da empresa. 

Todos os projetos de investimento enquadrados na presente Linha, desde que cumpram metas específicas a aferir no 
terceiro ano completo de exploração, passam a poder beneficiar de um prémio de desempenho traduzido na conversão 
em apoio não reembolsável de uma parte da componente do financiamento atribuída pelo Turismo de Portugal, tendo 
sido reforçados os montantes máximos dos prémios para micro, pequenas e médias empresas. 

 

Fonte: Turismo de Portugal 

info 

info 

https://www.premionacionalturismo.pt/
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/Linha-de-apoio-a-qualificacao-da-oferta.aspx
https://www.premionacionalturismo.pt/
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/Linha-de-apoio-a-qualificacao-da-oferta.aspx
https://www.premionacionalturismo.pt/
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/Linha-de-apoio-a-qualificacao-da-oferta.aspx
https://www.premionacionalturismo.pt/
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/Linha-de-apoio-a-qualificacao-da-oferta.aspx
https://www.premionacionalturismo.pt/
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/Linha-de-apoio-a-qualificacao-da-oferta.aspx
https://www.premionacionalturismo.pt/
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/Linha-de-apoio-a-qualificacao-da-oferta.aspx
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DESENVOLVIMENTO RURAL | PDR 2020 

 

➢ OPERAÇÃO 3.2.1 | – INVESTIMENTO NA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA | VALORIZAÇÃO 

AGRÍCOLA, ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO DE EFLUENTES PECUÁRIOS (24º 

ANÚNCIO) | ANÚNCIO 24/3.2.1/2021 

Apresentação de Candidaturas até 09 de Agosto 2021 

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos na valorização agrícola, armazenamento, tratamento e 

equipamentos de transporte de efluentes pecuários, provenientes da(s) exploração(ões) agrícola(s) do promotor, em 

regime de produção intensivo. 

As tipologias de investimento consideradas são as seguintes:  

• Investimento associado à valorização agrícola/tratamento de efluentes pecuários;  

• Investimento associado ao armazenamento de efluentes pecuários;  

• Investimento associado ao transporte de efluentes pecuários. 

As candidaturas apresentadas devem prosseguir os objetivos de Armazenamento e Tratamento de Efluentes Pecuários. 

O custo total elegível, apurado em sede de análise, é superior a 25.000 € e igual ou inferior a 500.000 €, por candidatura. 

A dotação orçamental do apoio a conceder no âmbito do presente concurso é de 20 000 000 €. 

O apoio concedido assume a forma de subvenção não reembolsável. 

 

Fonte: PDR 2020 

 

➢ OPERAÇÃO 3.3.2 | PEQUENOS INVESTIMENTOS NA TRANSFORMAÇÃO E 

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS (3 º ANÚNCIO) | INSTALAÇÃO DE 

PAINÉIS FOTOVOLTAICOS NEXT GENERATION | ANÚNCIO 03/3.3.2/2021 

Apresentação de Candidaturas até 2 de agosto 2021 

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos nas unidades agro industriais para aquisição e instalação de 

painéis fotovoltaicos, respetivas estruturas associadas e sua instalação, mediante a utilização de custos simplificados sob 

a forma de tabelas normalizadas de custos unitários, cujo custo total elegível, apurado em sede de análise, seja superior 

ou igual a 10 000 € e inferior ou igual a 200 000 €. 

Objetivos: 

• Melhorar as condições de vida, de trabalho e de produção dos agricultores; 

• Contribuir para o processo de modernização e capacitação das empresas do setor agrícola e da transformação e 

comercialização dos produtos agrícolas; 

• Aumentar a sustentabilidade energética das empresas de transformação e comercialização dos produtos 

agrícolas através da produção de energia a partir de fonte renovável, designadamente, energia solar fotovoltaica. 

A dotação orçamental do apoio a conceder no âmbito do presente concurso é de 10 000 000 €, concedido sob a forma 

de subvenção não reembolsável. 

 

Fonte: PDR 2020  

info 

info 

http://www.pdr-2020.pt/Candidaturas
http://www.pdr-2020.pt/Candidaturas
http://www.pdr-2020.pt/Candidaturas
http://www.pdr-2020.pt/Candidaturas
http://www.pdr-2020.pt/Candidaturas
http://www.pdr-2020.pt/Candidaturas
http://www.pdr-2020.pt/Candidaturas
http://www.pdr-2020.pt/Candidaturas
http://www.pdr-2020.pt/Candidaturas
http://www.pdr-2020.pt/Candidaturas
http://www.pdr-2020.pt/Candidaturas
http://www.pdr-2020.pt/Candidaturas


 
  

 

6 

 

Fundo Ambiental 
2ª FASE PROGRAMA DE APOIO EDIFÍCIOS +SUSTENTÁVEIS |AVISO DE CONCURSO N.º 

01/C13-I01/2021 

Apresentação de Candidaturas até 30 de Novembro 2021 

O Programa enquadra-se na iniciativa Europeia “Vaga de 

Renovação”, especialmente dedicada à renovação dos edifícios 

e que visa abordar as atuais baixas taxas de renovação em toda 

a UE. 

A dotação global da 2ª Fase do Programa de Apoio a Edifícios 

Mais Sustentáveis é de 30.000.000€ (trinta milhões de euros). 

A 2.ª fase do Programa visa uma continuidade, assumindo 

características idênticas e incorporando algumas melhorias 

face à 1ª fase. Esta 2.ª fase insere-se no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que identifica a aposta na 

eficiência energética dos edifícios como uma prioridade para a recuperação económica alinhada com a transição 

climática, de acordo com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu. 

Cada candidato está limitado a um incentivo total máximo de: 

• 7.500€ (sete mil e quinhentos euros), por edifício unifamiliar ou fração autónoma; 

• 15.000€ (quinze mil euros) no caso particular de edifício multifamiliar (prédio) em propriedade total. 

A apresentação de candidaturas é feita através de formulário eletrónico disponível no sítio web. 

Consulte o regulamento AQUI 

Fonte: FUNDO AMBIENTAL 

 

➢ INCENTIVO PELA INTRODUÇÃO NO CONSUMO DE VEÍCULOS DE BAIXAS EMISSÕES 

Apresentação de Candidaturas até 31 de dezembro 2021 

Além de um incentivo para a introdução no consumo de veículos ligeiros elétricos, 

de veículos de duas rodas (motociclos de duas rodas e ciclomotores) elétricos, 

bicicletas elétricas passa a existir também um incentivo para a aquisição de bicicletas 

de carga e bicicletas convencionais, categoria cuja dotação é este ano reforçada. 

O atual Despacho mantém a dotação de 4M euros, destacando-se três áreas-chave de intervenção, que integram 
diferentes tipologias de apoio e beneficiários distintos: 

Ligeiro de Passageiros | Logística urbana | Mobilidade ativa ciclável e duas rodas 

Os beneficiários podem ser, pessoas coletivas, com exceção das empresas cujo ramo de atividade seja o comércio de 

veículos automóveis ligeiros, para a atribuição do incentivo pela introdução no consumo de veículos ligeiros, e das 

empresas cujo ramo de atividade seja o comércio de motociclos, para a atribuição do incentivo pela introdução no 

consumo de motociclos de duas rodas e ciclomotores elétricos, limitadas a quatro unidades de incentivo cada no caso 

dos veículos ligeiros, Bicicletas elétricas citadinas, bicicletas de carga, motas elétricas e ciclomotores elétricos e de uma 

unidade de incentivo nas bicicletas convencionais. 

Consultar aqui o Regulamento. 

 

info 

info 

https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/paes-2021.aspx
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2021/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/incentivo-pela-introducao-no-consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes-2021.aspx
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/paes-2021.aspx
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2021/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/incentivo-pela-introducao-no-consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes-2021.aspx
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/paes-2021.aspx
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2021/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/incentivo-pela-introducao-no-consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes-2021.aspx
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/paes-fase-ii.aspx
https://dre.pt/application/conteudo/158872587
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/paes-2021.aspx
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2021/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/incentivo-pela-introducao-no-consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes-2021.aspx
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/paes-2021.aspx
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2021/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/incentivo-pela-introducao-no-consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes-2021.aspx
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/paes-2021.aspx
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2021/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/incentivo-pela-introducao-no-consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes-2021.aspx
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/paes-2021.aspx
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2021/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/incentivo-pela-introducao-no-consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes-2021.aspx


 
  

 

7 

 

Sistemas de Incentivos Comunitários      
 

➢ HORIZONTE EUROPA - EIC PATHFINDER CHALLENGES  

Período de Candidatura: até 27 de Outubro 2021 

O Pathfinder do EIC é um concurso através do qual consórcios 
interdisciplinares podem receber financiamento para projetos de 
I&D inovadores e disruptivos, para ideias radicais, e avanços 
tecnológicos com grandes impactos em novos mercados ou cadeias 
de valor.  

 

Foca-se nas seguintes tipologias: 

• Consciência em sistemas não humanos (e.g. inteligência artificial) 

• Ferramentas para medir e estimular a atividade no tecido cerebral 

• Tecnologias emergentes em terapia celular e genética 

• Novas rotas para a produção de hidrogénio verde 

• Materiais vivos.  

Dotação orçamental de €4 milhões. 

Para mais informações sobre a call aberta consultar aqui. 

Fonte: HorizonEurope (Funding & tender opportunities) 

 

 

PROGRAMA EUREKA 

➢ CALL ABERTA PARA APLICAÇÕES DE PROJETOS DE REDE 

Candidaturas até 31 de Dezembro 2025 

Aceda a financiamento nacional para seus 

projetos internacionais de P&D colaborativos 

usando um simples programa flexível. 

Para obter mais informações sobre o programa e 

informações de financiamento nacional, critérios 

de elegibilidade e etapas adicionais de aplicação, 

visite a página de projetos da Rede. 

 

 

Para mais informações aceda AQUI 

 

Consulte a plataforma de projetos de rede Eureka | Em seu país (eurekanetwork.org) 

 

 

 

 

info 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-eic-2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-eic-2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-eic-2021_en.pdf
https://www.ani.pt/pt/concursos-abertos/horizonte-europa-eic-pathfinder/
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/
https://www.eurekanetwork.org/countries/portugal/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-eic-2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-eic-2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-eic-2021_en.pdf
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Empreendedorismo & Emprego 
 

➢ PRÉMIO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO CRÉDITO AGRÍCOLA 
Candidaturas até 16 de julho 2021 

O Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola 

está de volta pelo 8º ano consecutivo, atribuindo para o 

projeto vencedor de cada categoria um prémio monetário no 

valor de 5.000€ e serão ainda atribuídas 2 distinções de 

reconhecimento especial, também de 5.000€ nas categorias 

de: Agro-indústria 4.0; Biotecnologia e Bioeconomia; 

Produtos Inovadores; Inovação em Parceria; Projeto de 

Elevado Potencial promovido por Associado Crédito Agrícola e Menção Honrosa - Jovem Empresário Rural. 

A ANI – Agência Nacional de Inovação associa-se ao evento e atribuirá a distinção Born From Knowledge Awards,ao 

projeto finalista que, independentemente da categoria em que se enquadre, seja considerado o “melhor exemplo de 

projeto nascido do conhecimento”. 

 

Consulte mais informações e regulamento Aqui ; Formulário de candidatura Aqui 

 

➢ PORTUGAL DIGITAL AWARDS 2021 – IDC PORTUGAL 

Candidaturas até 08 de outubro 2021 
Os prémios Portugal Digital Awards 2021 visam estimular utilização das 

tecnologias de informação e comunicações na resolução de problemas 

de negócio das organizações nacionais, nomeadamente através da 

criação de valor. 

Alinhado com o framework metodológico da IDC para a Transformação 

Digital , os Portugal Digital Awards têm 21 categorias a concurso a saber 

aqui. 

Pode consultar o Regulamento Portugal Digital Awards 2021. 

 

➢ EUROPEAN INNOVATION PROCUREMENT AWARDS 2021  
Candidaturas até 29 de Julho 2021 

Esta é a 1.ª edição dos EUIPA terá 3 categorias: a categoria “Innovation 

Procurement Strategy” vai recompensar as melhores estratégias a longo-prazo 

para o estímulo de novas procuras de inovação, soluções e práticas sustentáveis; 

na “Facing societal challenges” serão destacadas práticas de procura de inovação 

dedicadas ao combate à pandemia da COVID-19; na categoria “Procurement 

leadership” serão reconhecidos indivíduos que estimularam e direcionaram as 

suas equipas para práticas bem-sucedidas de aquisição de inovação. O prémio 

para o vencedor de cada categoria é de 75 mil euros e de 25 mil euros para cada 

segundo lugar. 

O concurso está aberto para todas as entidades públicas ou privadas envolvidas 
em processos de compras de inovação, assim como a indivíduos residentes num dos Estados-Membros Europeus ou nos 
países associados do programa Horizonte Europa. A organização dos EUIPA é da responsabilidade do EIC e da SMEs 
Executive Agency (EISMEA). 

Consulte mais informação acerca dos prémios.                                                                                                             
 

https://www.premioinovacao.pt/o-futuro-nasce-da-sustentabilidade/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfFEvXPhdXtecHTuidpGGVb2fkY6L4tckzHPlRvRHgLMMHRg/viewform
https://www.idc.com/itexecutive/planning-guides/maturity-assessment
https://www.idc.com/itexecutive/planning-guides/maturity-assessment
https://survey.alchemer.com/s3/6205404/Candidaturas-Portugal-Digital-Awards-2021
https://surveygizmolibrary.s3.amazonaws.com/library/659486/RegulamentoPortugalDigitalAwards2021.pdf
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/european-innovation-procurement-awards_en
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OPORTUNIDADES PARA A SUA EMPRESA 
 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK PORTUGAL 

O principal objetivo da EEN-PORTUGAL é ajudar as empresas portuguesas, particularmente 
as pequenas e médias empresas e startups, a tornarem-se mais inovadoras e competitivas 
em mercados internacionais, disponibilizando-lhes informação estratégica e serviços de 
apoio. 

O registo é gratuito. Efetue AQUI o seu registo. 

           

Oportunidades de Negócio/Cooperação:  

Fabrico de sistema de limpeza para carrinhos de compras através do método de esterilização UV. 

Empresa de engenharia alemã desenvolveu um novo sistema de limpeza 

portátil para deixar os carrinhos de compras sem germes por meio do 

método de esterilização UV. Este sistema funciona automaticamente e 

atinge os padrões de higiene exigidos pelas restrições da pandemia. O 

protótipo foi testado, todos os direitos foram patenteados e a empresa 

procura parceiros de fabrico. 

Mais oportunidades de negócio AQUI 

 

COMPENSAÇÃO ÀS EMPRESAS PELO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO 

Registro até 09 de Julho 2021 

 

Este apoio é dirigido a todas as entidades empregadoras de direito privado 

com sede em território continental, bem como a pessoas singulares, com um 

ou mais trabalhadores ao seu serviço que a 31 de dezembro de 2020 

recebiam como remuneração base o valor de retribuição mínima mensal 

garantida (RMMG), no valor de € 635, ou cuja remuneração base era superior 

a € 635 e abaixo de € 665. 

 

Para poder beneficiar do apoio a entidade empregadora terá 

obrigatoriamente de proceder ao seu registo, através da plataforma 

especificamente criada para o efeito. Esta permite às empresas realizar o 

registro para pagamento do apoio que as compensa pelo último aumento do 

salário mínimo. Será necessário autenticar-se com as credenciais da 

Autoridade Tributária para aceder ao formulário que permite formalizar o 

pedido a este apoio. 

Para mais informações consulte a informação na plataforma AQUI 

 

http://www.enterpriseeuropenetwork.pt/Paginas/Registo.aspx
https://www.een-portugal.pt/Newsletters%20Geradas/Oportunidades%20de%20Neg%C3%B3cio_Coopera%C3%A7%C3%A3o_01-12-2020.html
https://csmn.iapmei.pt/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
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GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL  

Os Gabinetes de Inserção Profissional (GIP) são estruturas de apoio ao emprego que, em estreita cooperação com os 

serviços de emprego, suportam a atuação destes no desenvolvimento de atividades que contribuem para a inserção ou 

reinserção profissional de desempregados. 

O GIP apoia a sua empresa na procura de colaboradores, prestando diferentes níveis de serviço tendo em vista a 
satisfação da sua necessidade: 

• divulgação da sua oferta de emprego; 

• assegurar o processo de recrutamento com base no ficheiro de profissionais disponíveis; 

• efetuar em conjunto com a sua empresa o processo de recrutamento e seleção dos seus futuros colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO 2021 
 

Portaria nº129/2021, de 25 de junho 
PLANEAMENTO 

Quinta alteração ao regulamento do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego. 

 

Decreto-Lei n.º 54-A/2021, de 25 de junho 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Executa na ordem jurídica interna o Regulamento (UE) 2021/953, relativo ao Certificado Digital COVID da UE. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 77-A/2021, de 24 de junho 
Altera as medidas aplicáveis a determinados municípios no âmbito da situação de calamidade. 

 

Decreto-Lei n.º 53-B/2021, de23 de junho 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece o regime excecional de execução orçamental e de simplificação de procedimentos dos projetos aprovados no 

âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. 

 

 

 

 

Local de Funcionamento 

Câmara Municipal da Figueira da Foz 

Contatos 

Tel: 233 403 300 

Email: gip@cm-figfoz.pt 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165797127/details/maximized?serie=I&day=2021-06-25&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165865578/details/maximized?serie=I&day=2021-06-25&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165797123/details/maximized?serie=I&day=2021-06-25&date=2021-06-01
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32021R0953
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165797150/details/maximized?serie=I&day=2021-06-24&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165797150/details/maximized?serie=I&day=2021-06-24&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165721068/details/maximized?serie=I&day=2021-06-23&date=2021-06-01
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EVENTOS 2021 
EM JULHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM OUTUBRO 

 

 

 

 

EXPO POLLUTEC 

EUREXPO - Lyon 

11 a 15 de Outubro 2021 

 
 

 

 

10.ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL  

 Data Science, Tecnologia e 

Aplicações 

online 

06 a 08 de Julho 2021 

 
 

 

 

FÓRUM BUSINESS 

Gestores do Património Mundial 

online 

07 a 13 de Julho 2021 

 
 

 

 

https://www.pollutec.com/en-gb.html
http://www.dataconference.org/
http://whc.unesco.org/en/events/1586

