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OPORTUNIDADES PARA ENTIDADES PRIVADAS

PDR 2020

PDR 2020

INVESTIMENTOS EM PRODUTOS FLORESTAIS IDENTIFICADOS
COMO AGRÍCOLAS ANEXO I TRATADO

AÇÕES DE FORMAÇÃO

Esta medida de apoio visa a criação e modernização de empresas de

Esta operação tem como objetivo a aquisição de conhecimento necessário à

transformação e a transferência de tecnologia e conhecimento. São

concretização de projetos de investimento apresentados para financiamento.

elegíveis PME e organizações de produtores florestais que tenham

Tal encontra-se direcionado para entidades do setor público ou privado

atividade na área da colheita, comercialização e 1ª transformação de

(ações de formação base e específica), reconhecidas como entidades

Cortiça, pinha/pinhão e produtos silvestres, designadamente, cogumelos

formadoras. As despesas elegíveis são, nomeadamente, salários, custos de

selvagens. É considerado elegível a aquisição de máquinas,

deslocação, consumíveis, aluguer de espaço, despesas de deslocação dos

equipamentos, construção ou aquisição de imóveis e investimentos

formandos (deslocações, alojamento, ajudas de custo).

imateriais.
Data de
abertura:
31 Maio 2016

Data de
encerramento:
16 Set 2016
(19:00h)

Mais
informações:

Data de
abertura:

www.pdr2020.pt

3 junho 2016

Data de
encerramento:
4 julho 2016
(19:00h)

Mais
informações:
www.pdr2020.pt

PORTUGAL 2020

PORTUGAL 2020

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DE PROTEÇÃO E
SOCORRO

INTERVENÇÕES NA REDE DE INFRAESTRUTURAS PARA
REFORÇO DA OPERACIONALIDADE

O objetivo desta medida consiste em apoiar a aquisição de Veículos
Operacionais de Proteção e Socorro, com vista a manter operacional o
dispositivo mínimo de segurança previsto no Dispositivo de Combate a
Incêndios Florestais (DECIF), podendo incluir a substituição de veículos
sinistrados, conforme o nº 3 do artigo 82.º do RE SEUR.
São beneficiários, neste concelho, as Associações Humanitárias de
Bombeiros Voluntários e entidades detentoras de Corpos de Bombeiros
Profissionais.
Data de
abertura:
17 maio 2016

Esta medida consiste em apoiar intervenções na rede de infraestruturas para
reforço da operacionalidade, especificamente na ampliação ou remodelação
de edifícios operacionais de bombeiros, que visem a refuncionalização das
áreas operacionais dos edifícios, em áreas de elevada suscetibilidade a
incêndios florestais (Subalínea iv. da alínea a) do n.º 2.1 do artigo 82.º do RE
SEUR). São beneficiários, neste concelho, as Associações Humanitárias de
Bombeiros Voluntários e entidades detentoras de Corpos de Bombeiros
Profissionais.

Data de
encerramento:
29 julho 2016

Mais
informações:
www.portugal2020.pt

Data de
abertura:
17 maio 2016

Data de
encerramento:
29 julho 2016

Mais
informações:
www.portugal2020.pt
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PORTUGAL 2020

PORTUGAL 2020

VALE INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO

VALE INTERNACIONALIZAÇÃO

O objetivo desta medida de apoio é o de intensificar o esforço nacional

Esta medida consiste em apoiar projetos simplificados de internacionalização

de Inovação & Investigação e a criação de novos conhecimentos com

que visem o conhecimento e a prospeção dos mercados internacionais de

vista ao aumento da competitividade das empresas, promovendo a

PME que não tenham iniciado o seu processo de internacionalização ou,

articulação entre estas e os restantes atores do Sistema de Inovação &

tendo já iniciado, não registam atividade exportadora nos últimos 12 meses

Investigação. Neste sentido, são suscetíveis de apoio os projetos

em relação à data da candidatura. São suscetíveis de apoio os projetos

relativos à aquisição de serviços de consultoria em atividades de

individuais que visem a aquisição de serviços de consultoria na área de

investigação e desenvolvimento tecnológico, bem como de serviços de

prospeção de mercado, tais como, estudos, consultoria e despesas

transferência de tecnologia.

associadas a ações de prospeção realizadas em mercados externos.

Data de
abertura:
Contínuo

Data de
encerramento:
Sem informação

Mais
informações:
www.portugal2020.pt

PORTUGAL 2020
SI I&DT - NÚCLEOS DE I&D EM COPROMOÇÃO

Data de
abertura:
Contínuo

Data de
encerramento:
Sem informação

Mais
informações:
www.portugal2020.pt

LINHA DE APOIO À QUALIFICAÇÃO DA OFERTA 2016:
EMPRESAS DO TURISMO

Com vista a estimular o investimento empresarial em matéria de I&D,

O Turismo de Portugal, em parceria com o sistema bancário,

encontram-se abertas as candidaturas para a constituição de Núcleos de

disponibiliza um instrumento financeiro com um orçamento global de

I&D na modalidade projetos em copromoção. Estes núcleos deverão ser

60 milhões de euros, até 31 de dezembro de 2017, para o

liderados por uma PME, visando a constituição e dinamização de

financiamento a médio e longo prazo de projetos de investimento de

estruturas I&D de forma colaborativa, assentes no estabelecimento de

empresas do turismo, que se traduzam na criação de empreendimentos

parcerias estratégicas de médio e longo prazo entre diferentes atores do

turísticos inovadores, na requalificação de empreendimentos turísticos,

sistema de I&I, tendo como objetivos principais a cooperação com vista à

assim como no desenvolvimento de projetos na área da animação

transferência de tecnologia e partilha de conhecimento, e tendo por base

turística e da restauração.

planos de atividades partilhados.
Data de
abertura:
8 maio 2016

Data de
encerramento:
30 junho 2016
(19:00h)

Mais informação em:
Mais
informações:
www.portugal2020.
pt

http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/n
ewsletter/2016/Pages/LinhadeApoioaQualificacaodaOferta2016.aspx
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IAPMEI CAPACITAR 2020 – AÇÃO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO DE PROJETOS NO PORTUGAL 2020
Realizam-se nos próximos dias 6, 7 e 8 de junho, em Coimbra, Porto e Lisboa, as ações sobre Gestão de Projetos no Portugal
2020, uma iniciativa do IAPMEI que tem como objetivo capacitar os beneficiários na gestão dos Projetos do Portugal 2020.
Esta ação dirige-se prioritariamente a empresas com projetos de investimento nas tipologias de Inovação Produtiva, Empreendedorismo Qualificado e
Qualificação de PME e fará uma abordagem aos aspetos mais relevantes na sua gestão em três temas principais:
1)

Como apresentar um Pedido de Pagamento

2)

Elegibilidade das Empresas

3)

Obrigações e Boas Práticas

A participação neste evento é gratuita, mas sujeita a inscrição.
Para mais informações: https://www.portugal2020.pt/Portal2020/acoes-de-formacao-em-gestao-de-projetos-no-portugal-2020-iapmei-capacitar-2020

PROCESSO DE ACREDITAÇÃO DE ENTIDADES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS PROJETOS SIMPLIFICADOS - VALES
Este processo visa estabelecer um mecanismo de acreditação das entidades prestadoras de serviços nos “Vales”, enquanto instrumento de
transparência e promoção da qualidade do serviço prestado. Este processo de acreditação encontra-se aberto em contínuo, permitindo uma total
concorrência entre os potenciais prestadores de serviços.
A acreditação é efetuada num sistema de registo único, no qual se indicam as áreas para as quais as entidades dispõem de competências próprias,
não sendo admitida a subcontratação.
As entidades interessadas neste processo de acreditação podem efetuar o seu registo em 4 áreas distintas, designadamente:
a)

Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (I&DT) – serviços de consultoria em atividades de investigação e desenvolvimento
tecnológico, bem como serviços de transferência de tecnologia;

b)

Empreendedorismo – serviços de consultoria associados ao arranque das empresas, relacionados com a elaboração de planos de negócios
e na área da economia digital;

c)

Internacionalização - serviços de consultoria na área de prospeção de mercado;

d)

Inovação – serviços de consultoria abrangendo as seguintes áreas: gestão; assistência tecnológica; economia digital; propriedade
intelectual e industrial; utilização de normas e serviços de ensaios e certificação.

Os serviços de consultoria, que as entidades acreditadas possam vir a prestar às empresas beneficiárias dos projetos simplificados “Vales”, não podem
corresponder a atividades recorrentes e devem contribuir para a resolução efetiva de determinado problema identificado de forma clara, objetiva e
prática.
Para mais informações: http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/Processo-acreditacao-entidades-vales

