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PRR- Plano de Recuperação e Resiliência  

 

PRR – PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA |DIMENSÕES 

O PRR reflete a ambição e adequação das respostas aos constrangimentos e desafios de Portugal face à situação 
pandémica e consequente situação económica. Trata-se de uma resposta conjunta da União Europeia a uma crise sem 
precedentes.  

O PRR é de aplicação nacional, com um período de execução até 2026, com recursos de reformas e investimentos que 
totalizam 16.644 milhões de euros, distribuídos por 13.944 milhões de euros de subvenções (84% do total) e 2.700 
milhões de empréstimos (16%)   

Através do instrumento temporário de recuperação Next Generation EU, permitirá ao país retomar o crescimento 
económico sustentado, reforçando assim o objetivo de convergência com a Europa ao longo da próxima década, 
respondendo também aos desafios da transição para uma sociedade mais ecológica e digital. Apresentamos as suas 
dimensões: 
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➢ Constituindo 3 dimensões fundamentais: 

Resiliência: 

 
 

Transição Climática 

 
 

Transição Digital: 

 
 

‘Recuperar Portugal’ é o nome do novo site, recentemente lançado, com toda a informação sobre o PRR - Plano de 
Recuperação e Resiliência português. 

 

Fonte: PRR-Recuperar Portugal 

 

info 

https://recuperarportugal.gov.pt/
https://recuperarportugal.gov.pt/
https://recuperarportugal.gov.pt/
https://recuperarportugal.gov.pt/
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COMPONENTE 5 – CAPITALIZAÇÃO E INOVAÇÃO EMPRESARIAL | 

AGENDAS MOBILIZADORAS PARA A INOVAÇÃO EMPRESARIAL  

“MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE” | AVISO N.º 01/C05-I01/2021 

Período até 30 de setembro 2021 

 

Tem como objetivo a Capitalização e Inovação Empresarial, integrada na Dimensão Resiliência, bem como aumentar a 

competitividade e a resiliência da economia com base em I&D, inovação, diversificação e especialização da estrutura 

produtiva. Está baseado nos pressupostos das Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial e as Agendas 

Verdes para a Inovação Empresarial, diferindo estas, apenas nos domínios de intervenção dos projetos a promover. 

Deverão fomentar a economia circular e alavancar o desenvolvimento de novos produtos, serviços e soluções, com 

elevado valor acrescentado e a incorporação de conhecimento e tecnologia. 

Podem participar todas as entidades relevantes de natureza empresarial, dos sistemas científico e tecnológico, e 

agências públicas, identificando as reais oportunidades de investimento e capacidades de execução, bem como os 

pactos de inovação e os projetos mobilizadores a apoiar.  

Desta forma, são elegíveis as seguintes tipologias de investimento: 

• Projetos de investigação, desenvolvimento e inovação, centrados prioritariamente em TRL mais próximos do 

mercado, incluindo processos de transferência de tecnologia e de demonstração, com vista à sua introdução no 

mercado; 

• Projetos de investimento produtivo, que concretizem a produção de novos bens e serviços, com claro enfoque no 

apoio à produção tecnologicamente avançada por parte dos investidores empresariais; 

• Projetos de qualificação e internacionalização das organizações, incluindo apoio ao desenvolvimento de 

plataformas e bases de dados; 

• Projetos de capacitação de recursos humanos, incluindo programas de formação avançada;  

• Projetos de divulgação e promoção das iniciativas e dos produtos, processos ou serviços desenvolvidos no âmbito 

das agendas. 

Após o presente processo de seleção serão realizados Convites para apresentação de candidaturas a financiamento, 

visando a celebração de contratos-programa com os consórcios que irão promover as iniciativas selecionadas. 

O presente Convite enquadra-se no Regulamento (UE) 2021 /241 do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de 

fevereiro de 2021. 

 

Consulte o aviso AQUI 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=PT
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/07/Concurso-Ideias-C5-i01.pdf


 
  

 

6 

 

Sistemas de Incentivos  
 

SISTEMA DE INCENTIVOS À INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO (SI &IDT) 

➢ I&D EMPRESARIAL PROJETOS DE I&D INDUSTRIAL À ESCALA EUROPEIA  

| AVISO N.º AAC 14/SI/2021  

Período de Candidatura até 31 de Dezembro 2021 

O presente Aviso acompanha as melhores práticas europeias neste domínio e 

promove o cofinanciamento nacional a entidades portuguesas participantes em 

projetos europeus de I&D onde o este é assegurado exclusivamente por fontes 

nacionais. Enquadrado no programa Portugal2020, este aviso corresponde ao 

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI ID&T) que 

se destina a apoiar projetos de I&D Industrial à escala europeia. 

O objetivo é promover e aprofundar a integração do espaço europeu de Investigação, na componente de inovação através 

de investimento público da UE e todos os seus Estados-Membro em investigação e inovação, em moldes que ajudem a 

criar uma cultura de inovação aberta para maximizar a capacidade existente nas empresas, academia e administração 

pública, para investir e tirar partido de criação de valor de forma a manter a competitividade à escala global. 

Dotação Orçamental:  11,85 M€. 

Estão abrangidos por este aviso os projetos com entidades participantes portuguesas, promovidos nos âmbitos das 

iniciativas europeias abaixo: 

Rede EUREKA – Projetos baseados em Clusters e projetos rede EUREKA (inclui projetos que participam em chamadas 

GLOBALSTARS e chamadas Multilaterais); 

Eurostars 

Beneficiários 

Os beneficiários abrangem as Regiões NUTS II de Portugal Continental (Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve) e 

incluem-se empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica e Entidades não empresariais do Sistema de 

I&D, e que se encontrem integrados em consórcio internacional. 

As taxas de financiamento relativas ao 14/SI/2021 variam consoante a tipologia dos candidatos: 

• Empresas – A taxa máxima de incentivo a atribuir é a que ficar estabelecida de acordo com o previsto no artigo 

71.º do RECI no que respeita à tipologia I&D empresas, com exceção dos investimentos na NUTS II Lisboa, em 

que a taxa máxima é de 50% 

• Entidades não empresariais do Sistema de I&I – A taxa de incentivo a aplicar é a que resultar do previsto no n.º 

3 do artigo 71.º do RECI no que respeita à modalidade projetos em copromoção, com exceção dos investimentos 

na NUTS II Lisboa, em que a taxa máxima é de 50%. Sem prejuízo destas disposições e conforme previsto no n.º 

4 do mesmo artigo, devem as ENE do SI&I, para poderem beneficiar da taxa de 75%, verificar as condições 

elencadas no Anexo C do Aviso. 

 

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/AAC_14_SI_2021_IDT__I&D_Industrial_%C3%A0_Escala_Europeia.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/AAC_14_SI_2021_IDT__I&D_Industrial_%C3%A0_Escala_Europeia.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/AAC_14_SI_2021_IDT__I&D_Industrial_%C3%A0_Escala_Europeia.pdf
https://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020.idp/RequestLoginAndPassword.aspx
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/AAC_14_SI_2021_IDT__I&D_Industrial_%C3%A0_Escala_Europeia.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/AAC_14_SI_2021_IDT__I&D_Industrial_%C3%A0_Escala_Europeia.pdf
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TURISMO DE PORTUGAL 

➢ LINHA DE APOIO À TESOURARIA PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO TURISMO COVID-19 

Candidaturas apresentadas em contínuo 

A persistência da situação de 
pandemia e o agravamento 
dos seus efeitos nas 
empresas têm justificado 
sucessivas alterações à Linha 
de apoio à tesouraria das 
micro e pequenas empresas 
do turismo COVID-19. 

BENEFICIÁRIOS  

As micro e pequenas 
empresas do setor do turismo 
e a outras atividades 
económicas com relevo para 
o turismo (lista dos CAE em 
anexo II ao Despacho 
Normativo) 

Por Despacho Normativo n.º 22/2021, de 10 de agosto, a Linha é reforçada em 10 milhões de euros, passando a dotação 
global a ser de 150 milhões de euros, mantendo-se o previsto no Despacho Normativo n.º 12/2021, de 27 de abril quanto 
ao alargamento de CAE abrangidos por este apoio, nomeadamente as atividades de transporte terrestre que demonstrem 
ser maioritariamente destinadas ao turismo. 

De referir, ainda, que esta Linha, em março de 2021, passou a prever:  

• aplicação de moratória ao início do reembolso dos empréstimos já concedidos (todos os períodos de carência 
que terminem até dia 31 de março de 2022 são prorrogados até 30 de junho de 2022) 

• aumento do valor do prémio de desempenho em 250 euros por empresa, mediante adesão ao selo Clean & Safe 
e frequência das respetivas ações de formação no decorrer do ano de 2021, num processo de preparação 
contínua para o momento da retoma. Esta alteração aplica-se a todas as candidaturas, novas e já aprovadas à 
data da publicação do Despacho Normativo n.º 8/2021, de 3 de março, mas não se aplica às candidaturas 
apresentadas após a entrada em vigor do Despacho Normativo n.º12/2021, de 27 de abril (28 de abril de 2021). 

A apresentação de candidaturas é efetuada via SGPI | Formalização de candidaturas, através de formulário eletrónico 
disponibilizado na plataforma, com o devido registo e autenticação na área reservada. 

 

 

Fonte: Turismo de Portugal 

FUNDO REVIVE NATUREZA 

Candidaturas abertas até 19 de Novembro 2021 

O Fundo Revive Natureza visa a requalificação e valorização de imóveis públicos devolutos, com o objetivo de 
compatibilizar a conservação, reparação e salvaguarda dos valores em causa com novas instalações, que beneficiem as 
comunidades locais, atraiam novos visitantes e fixem novos residentes. 

Encontra-se prorrogado o prazo para a apresentação de candidaturas aos concursos para a exploração da «Casa Florestal 
de Sul» e da «Antiga Sede da Administração Florestal na Figueira da Foz», para atribuição dos direitos de exploração e 
que deverão ser objeto de requalificação e valorização para promover o desenvolvimento regional e local, através de 
novas utilizações para fins turísticos. 

Neste novo concurso poderá consultar os dois imóveis a disponibilizar no Concelho da Figueira da Foz aqui. 

info 

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/linha-apoio-tesouraria-microempresas-turismo-covid-19.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/linha-apoio-tesouraria-microempresas-turismo-covid-19.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/linha-apoio-tesouraria-microempresas-turismo-covid-19.aspx
https://dre.pt/application/conteudo/169354255
https://dre.pt/application/conteudo/162166474
https://acesso.turismodeportugal.pt/portal/login?resource_url=https%3A%2F%2Finvestimento.turismodeportugal.pt%252FSGPI2_PROMOTER%252F_Default.aspx
https://revivenatureza.pt/
https://revivenatureza.pt/
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/linha-apoio-tesouraria-microempresas-turismo-covid-19.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/linha-apoio-tesouraria-microempresas-turismo-covid-19.aspx
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Fonte: Revive Natureza 

 

DESENVOLVIMENTO RURAL | PDR 2020 

 

 

➢ OPERAÇÃO 3.3.2 - PEQUENOS INVESTIMENTOS NA TRANSFORMAÇÃO E 

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | APOIO À AQUISIÇÃO DE CAPACIDADE 

DE ARMAZENAGEM – SETOR DO VINHO (4º ANÚNCIO) | ANÚNCIO 04/3.3.2/2021 

Apresentação de Candidaturas até 08 de outubro 2021 

O Aviso contempla apoio à aquisição de capacidade de armazenagem – Setor do Vinho. 

As candidaturas devem prosseguir os seguintes objetivos: 

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

comercialização dos produtos agrícolas; 

• Promover o aumento da capacidade de armazenagem de vinho. 

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

equipamentos destinados a aumentar a capacidade de armazenagem de vinho, designadamente, depósitos em aço inox, 

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 €. 

A área geográfica elegível corresponde a áreas geográficas não abrangidas por uma Estratégia de Desenvolvimento Local 

(EDL) apoiada no âmbito da ação 10.2 “Implementação das Estratégias de Desenvolvimento Local”, da Medida 10, 

“LEADER” do PDR 2020.  

A dotação orçamental do apoio a conceder no âmbito do presente concurso é de 1.5 M€. 

Mais informações sobre o aviso AQUI 

 

Fonte: PDR 2020 

 

 

 

 

 

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/O-PDR2020/Arquitetura/Area-2-Competitividade-e-Organizacao-da-Producao/Medida-3-Valorizacao-da-Producao-Agricola/Acao-3.3-Investimentos-na-Transformacao-e-Comercializacao-de-Produtos-Agricolas/Operacao-3.3.2-Pequenos-Investimentos-na-Transformacao-e-Comercializacao-de-Produtos-Agricolas
http://www.pdr-2020.pt/Candidaturas
http://www.pdr-2020.pt/Candidaturas
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/mais-oportunidades-financiamento/Paginas/fundo-revive-natureza.aspx
http://www.pdr-2020.pt/Candidaturas
http://www.pdr-2020.pt/Candidaturas
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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 

 

 

 

 

 

info 

https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/paes-2021.aspx
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/paes-2021.aspx
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/paes-2021.aspx
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/paes-fase-ii.aspx
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/paes-2021.aspx
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/paes-2021.aspx
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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 

➢ CELTIC AUTUMN CALL (TELECOMUNICATIONS AND ICT) 

Candidaturas até 22 de novembro 2021 

O cluster da rede eureka CELTIC- NEXT 

encontra-se com candidaturas abertas para 

projetos que contribuam para um mundo 

sustentável e para a sociedade digital.  
Destinado a projetos no âmbito das tecnologias 

de informação, baseados em novas redes de comunicação de alto desempenho, que apoiem aplicações ricas em dados e 

serviços avançados. Os principais focos deste Cluster são as aplicações de conetividade e os serviços dedicados a setores 

verticais como conteúdo (vídeo, jogos), saúde digital, cidades inteligentes, agricultura, mobilidade, energia, automóvel, 

comércio eletrónico e indústria 4.0 / manufatura / logística. 

Participações para empresas e centros de investigação nacionais em consórcios. As entidades que se candidatem ao 

CELTIC Autumn Call podem ter acesso a financiamento público nacional para o seu projeto de I&D. 

 

Para mais informações sobre a call aberta consultar aqui. 

 

 

 

 

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.celticnext.eu/call-information/
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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➢ ITEA4 (SOFTWARE INNOVATION) 

Candidaturas até 16 de novembro 2021 

O cluster da rede eureka ITEA4 encontra-se com candidaturas 

abertas para projetos em inovação de software, permite que 

uma grande comunidade internacional de grandes indústrias, 

PMEs, start-ups, universidades, colaborem em projetos 

financiados e que transformem ideias inovadoras em novos 

negócios, empregos, crescimento econômico e benefícios para sociedade. Destinado a projetos no âmbito da 

digitalização, como mobilidade inteligente, saúde, cidades inteligentes e energia, manufatura, engenharia de proteção e 

segurança. O ITEA4 alavanca importantes campos da tecnologia como inteligência artificial, big data, simulação e 

computação de alto desempenho em aplicações de negócios concretos. 

Para mais informações sobre a call aberta consultar aqui. 

 

➢ XECS (ELECTRONIC COMPONENTS AND SYSTEMS) 

Candidaturas até 25 de fevereiro 2022  

O cluster da rede eureka Xecs cujo lançamento será a 28 de setembro, 

é projetado especificamente para acelerar o ritmo da inovação 

industrial sustentável na comunidade de Componentes e Sistemas 

Eletrónicos (ECS). Tem como objetivo criar um ambicioso programa de 

colaboração internacional, que resultará em altos níveis de impacto 

social e econômico para todos aqueles que participam. 

Tem como destinatários o tecido industrial - Grandes Empresas, PMEs, 

Organizações de Pesquisa, Tecnologia e Universidades - os projetos da 

Xecs vão para além do estado da arte, incentivam a inovação disruptiva 

e permitem a competitividade e o crescimento sustentáveis para todos 

os envolvidos. Os participantes têm também à sua disposição uma 

ferramenta de conetividade exclusiva da XECS a plataforma ECS Collaboration Tool, que fornece uma rede de network 

para criação de propostas a projetos inovadores e procura de potenciais parceiros para realização de consórcios. 

Para mais informações sobre a call aberta consultar aqui. 

 

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) 
 

 

 

https://itea4.org/current-call.html
https://ecscollaborationtool.eu/
https://eureka-xecs.com/call-process/
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/
https://www.eurekanetwork.org/countries/portugal/
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Empreendedorismo & Emprego 
 

➢ PRÉMIO TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 2021 
Candidaturas até 08 de outubro 2021 

 

A Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da 

Informação (APDSI), em associação e com o apoio da Oracle 

Portugal, lançam a iniciativa do “Prémio APDSI- Transformação 

Digital 2021” com o objetivo de reconhecer e divulgar as melhores 

práticas de adoção e implementação das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC), com vista a uma sociedade mais 

digital sustentada por instituições públicas e privadas mais 

eficientes e mais próximas do cidadão. 

O Prémio Transformação Digital será dividido em categorias e serão aceites candidaturas integradas numa das seguintes: 

 

• Eficácia/Eficiência das Organizações (utilização de tecnologias emergentes, IA, ML, BigData, …, na gestão das 
organizações) 

 
• Proximidade com o Cidadão e Sociedade mais inclusiva (Potenciar uma sociedade mais inclusiva ou mais próxima 

do cidadão usando instrumentos da Sociedade de Informação) 
 

• Promoção da Sociedade mais Inovadora e Digital (Destacar a Transição Digital das Organizações no âmbito do 
Portugal Digital). 

 

Formulário de candidatura AQUI 

Consulte mais informação acerca dos prémios.                                                                                                             

 

➢ 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. 

 

 

 

 

https://pt.surveymonkey.com/r/apdsi-premio-transformacaodigital2021
https://www.idc.com/itexecutive/planning-guides/maturity-assessment
https://survey.alchemer.com/s3/6205404/Candidaturas-Portugal-Digital-Awards-2021
https://idcportugal.com/wp-content/uploads/2021/06/PDA_PRegulamento.pdf
https://apdsi.pt/
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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:  

Produção de Sidra. 

Empresa ucraniana está a produzir bastante sumo de maçã. Como parte 

de sua estratégia de crescimento para novos mercados internacionais, a 

empresa gostaria de encontrar produtores de sidra experientes que 

estivessem interessados em fabricar e comercializar os seus produtos 

através de um acordo de licença. 

Mais oportunidades de negócio AQUI 

 

LINHA DE APOIO À TESOURARIA 

Atribuição até 31 de Dezembro 2021 

 

Foi publicada a portaria 192-A/2021 que regulamenta a linha de apoio à 

tesouraria para micro e pequenas empresas, de qualquer setor de atividade, 

que se encontrem em situação de crise empresarial. Esta linha com uma 

dotação inicial de 100 milhões de euros a atribuir até 31 de dezembro, sob 

a forma de subsídio reembolsável, será gerida pelo IAPMEI. 

O limite máximo do apoio é de 75.000 € para as pequenas empresas e de 

25.000 € para as microempresas, correspondendo a 3.000 € por cada posto 

de trabalho existente na empresa no mês imediatamente anterior à 

apresentação da candidatura, multiplicado por três. 

 

As empresas que recorram a esta linha de crédito assumem o compromisso 

de manutenção do número de postos de trabalho, existente a 1 de outubro 

de 2020, pelo período mínimo de um ano após a concessão do 

financiamento. Durante esse período também não é possível avançar com 

despedimentos coletivos, despedimentos por extinção do posto de trabalho ou despedimentos por inadaptação.As 

entidades beneficiárias também não poderão realizar distribuição de dividendos enquanto vigorar o período de carência 

de capital do empréstimo. 

As candidaturas podem ser apresentadas, a partir do dia 15 de setembro, através do formulário disponível no portal do 

IAPMEI.  

Aceda à plataforma para apresentar a candidatura AQUI. 

 
Fonte: IAPMEI 

https://www.een-portugal.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://dre.pt/web/guest/home/-/dre/171308574/details/maximized?serie=I&dreId=171308572
https://linhampe.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 
 

Decreto Regulamentar n.º 6-A/2021, de 08 de setembro 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Altera as condições específicas de funcionamento do programa «IVAucher» 

 

Portaria n.º 192-A/2021, de 14 de setembro 

ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL E FINANÇAS 

Regulamenta a Linha de Apoio à Tesouraria para Micro e Pequenas Empresas 

 

Portaria n.º 193/2021, de 15 de setembro 

FINANÇAS E PLANEAMENTO 

Estabelece as orientações específicas relativas ao circuito financeiro aplicável aos apoios do Plano de Recuperação e 

Resiliência (PRR), no âmbito do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR) 

 

 

 

 

 

 

 

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/171022810/details/maximized?serie=I&day=2021-09-08&date=2021-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/171022810/details/maximized?serie=I&day=2021-09-08&date=2021-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/171308574/details/maximized?serie=I&day=2021-09-14&date=2021-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/171362456/details/maximized?serie=I&day=2021-09-15&date=2021-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/171362456/details/maximized?serie=I&day=2021-09-15&date=2021-09-01
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EVENTOS 2021 
 

EM SETEMBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM OUTUBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKTÓNICA- Feira Internacional da Construção 

FIL – Feira Internacional de Lisboa 

7 a 10 de Outubro 2021 

 
 

 

VINHOS & SABORES 2021 

FIL – Feira Internacional de Lisboa 

16 a 18 de Outubro 2021 

 
 

 

 

Encontro RNCA 2021 Data Science, 

Tecnologia e Aplicações 

online 

28 a 30 de setembro 2021 

 
 

 

 

Webinar sobre candidaturas a projetos 

Eurostars  

online 

29 setembro 2021 

 
 

 

 

https://tektonica.fil.pt/
https://www.vinhosesabores.com/
https://www.ani.pt/pt/noticias/not%C3%ADcias-ani/fct-organiza-encontro-para-rede-nacional-de-computa%C3%A7%C3%A3o-avan%C3%A7ada/
https://register.gotowebinar.com/register/8321319920717472012

