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OPORTUNIDADES PARA ENTIDADES PRIVADAS

PDR2020

PDR2020

REESTABELECIMENTO DO POTENCIAL PRODUTIVO

PEDIDO ÚNICO 2016

(OPERAÇÂO 6.2.2)

Este pedido versa sobre a atribuição de ajudas à Manutenção da

Dedicada ao apoio na reconstrução ou reposição das condições de produção

atividade agrícola em zonas desfavorecidas, apoiando o desenvolvimento

das explorações agrícolas afetadas por calamidades naturais, acidentes

agrícola em zonas desfavorecidas e pelos custos adicionais e perdas de

climáticos adversos ou eventos catastróficos por forma a criar condições

rendimentos decorrentes das limitações existentes nessas zonas, e

para o seu regresso a uma atividade normal. São considerados elegíveis

ajudas às explorações inseridas na Rede Natura, apoiando os

despesas com a reposição de efetivos animais, a compra de máquinas e

agricultores ativos com parcelas de superfície agrícola nesta rede,

equipamentos, plantações plurianuais, estufas e outras infraestruturas. Dos

visando compensá-los das desvantagens e restrições impostas e que se

apoios a conceder deverão ser deduzidos os montantes de indemnização de

traduzem em restrições na alteração de uso do solo.

seguros ou outros mecanismos de gestão de risco.

Data de
abertura:

Mais
informações:

15 Fev 2016

www.pdr-2020.pt

Data de
abertura:

Data de
encerramento:

Mais
informações:

15 Abr 2016

30 Abr 2016
(23:59h)

www.pdr-2020.pt

PORTUGAL 2020

PORTUGAL 2020

SI QUALIFICAÇÃO

SI INTERNACIONALIZAÇÃO

Este sistema de incentivos tem como objetivo o desenvolvimento de

Centrado no reforço da capacitação empresarial das PME para a

ações de qualificação das PME em domínios imateriais, designadamente

internacionalização e no aumento da qualificação específica dos ativos, esta

no que respeita ao reforço das capacidades de organização e gestão das

medida pretende apoiar ações que visem abordar os seguintes domínios:

PME e a qualificação específica de ativos. São assim apoiados projetos

conhecimento dos mercados externos, presença na web, desenvolvimento e

que visem a inovação organizacional e gestão, a economia digital e TIC,

promoção internacional de marcas, prospeção e presença em mercados

criação de marcas e design, desenvolvimento e engenharia de produto,

internacionais, marketing internacional, introdução de novos métodos de

serviço ou processo, proteção propriedade industrial e qualidade.

organização nas práticas comerciais e nas relações externas, certificações
específicas.

Data de
abertura:

Data de
encerramento:

Mais
informações:

Data de
abertura:

Data de
encerramento:

Mais
informações:

16 Mar 2016

13 Mai 2016
(19:00h)

www.portugal2020.pt

16 Mar 2016

13 Mai 2016
(19:00h)

www.portugal2020.pt
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LINHA DE APOIO À QUALIFICAÇÃO DA OFERTA 2016: EMPRESAS DO TURISMO
O Turismo de Portugal, em parceria com o sistema bancário, disponibiliza um instrumento financeiro com um orçamento global de 60
milhões de euros, até 31 de dezembro de 2017, para o financiamento a médio e longo prazo de projetos de investimento de empresas do
turismo, que se traduzam na criação de empreendimentos turísticos inovadores, na requalificação de empreendimentos turísticos,
assim como no desenvolvimento de projetos na área da animação turística e da restauração. Este instrumento será acessível a
empresas turísticas de qualquer dimensão, independentemente da sua natureza ou forma jurídica, desde que cumpram as condições
estipuladas. O montante máximo do financiamento concedido poderá chegar aos 75% do valor do investimento elegível, estando definido o
valor de 2,5 milhões de euros como limite máximo de investimento do Turismo de Portugal em cada operação, com exceção das candidaturas
desenvolvidas em cooperação, agregadoras de várias empresas, em que o limite será de 3,5 milhões de euros. Esta linha de crédito privilegia
os projetos que promovam a dinamização turística dos centros urbanos e a fruição do património cultural edificado, se traduzam em novos
negócios turísticos (animação turística), sejam ambientalmente sustentáveis e contribuam para a permanência média do turista e para a
redução da sazonalidade.
Mais informação em:
http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/newsletter/2016/Pages/LinhadeApoioaQualificacaodaOferta2016.aspx

MATERIAIS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE TÍTULOS DE IMPACTO SOCIAL (TIS) – PORTUGAL INOVAÇÃO SOCIAL
Após a primeira etapa preparatória de Títulos de Impacto Social, a Portugal Inovação Social disponibiliza agora um conjunto de materiais de
apoio às sessões técnicas de TIS, com o intuito de apoiar as Iniciativas de Empreendedorismo e Inovação Social (IIES) a compreender os
mecanismos de financiamento e a posicionar-se como potenciais concretizadores de um TIS.
Os materiais de apoio foram desenhados com o intuito de facilitar e esclarecer a montagem de peças chave de um título de impacto social,
enquanto instrumento de pagamento por resultados em áreas de intervenção de política pública.
Mais informação em: http://inovacaosocial.portugal2020.pt/index.php/programas-de-financiamento/titulos-de-impacto-social/

BOLSA DO EMPREENDEDORISMO 2016
A Representação da Comissão Europeia em Portugal irá promover a Bolsa do Empreendedorismo, no dia 9 de maio de 2016. O tema
escolhido para 2016 é “Partilha de Valor – Criar redes de colaboração”. Este evento destina-se a empreendedores, empresários, estudantes,
consultores, financiadores, formadores, bem como entidades públicas e privadas da área do empreendedorismo.
O evento é de participação gratuita, mas com inscrição obrigatória.
Mais informação: www.bolsadoempreendedorismo.pt/

