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OPORTUNIDADES PARA ENTIDADES DO CONCELHO
PDR 2020

TURISMO DE PORTUGAL/PORTUGAL VENTURES

INVESTIMENTOS EM PRODUTOS FLORESTAIS IDENTIFICADOS
COMO AGRÍCOLAS ANEXO I TRATADO

+ PATRIMONIO + TURISMO

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

Programa promovido pelo Turismo de Portugal com o objetivo de estimular o

transformação e a transferência de tecnologia e conhecimento. São

aparecimento de startups e de novos negócios, associados ao turismo e à

elegíveis PME e organizações de produtores florestais que tenham

valorização do património cultural e natural do país. Os projetos

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

apresentados têm de ter na base a constituição de uma nova empresa, ou de

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

uma empresa constituída há menos de 3 anos. Os projetos devem ter como

selvagens. É considerado elegível a aquisição de máquinas,

objetivo essencial a fruição turística do património cultural e natural do país e

equipamentos, construção ou aquisição de imóveis e investimentos

o desenvolvimento de produtos e serviços turísticos inovadores, à escala

imateriais.

global, nacional ou regional.

Data de
abertura:
31 Maio 2016

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

Mais
informação:

Data de
abertura:

Data de
encerramento:

Mais
informação:

www.pdr2020.pt

16 junho 2016

31 de julho 2016

www.portugalventures.pt/

PORTUGAL 2020

PORTUGAL 2020

FORMAÇÃO MODULAR PARA EMPREGADOS E
DESEMPREGADOS (PI 8.5)

FORMAÇÃO MODULAR PARA DESEMPREGADOS DE LONGA
DURAÇÃO (PI 9.1)

Esta medida de apoio visa potenciar a empregabilidade da população

Esta candidatura pretende promover a inclusão de públicos que se

ativa através do aumento da sua adaptabilidade por via do

encontram há mais tempo afastados do mercado de trabalho, com baixas

desenvolvimento das competências requeridas pelo mercado de

qualificações. Prevê a realização de ações de formação estruturadas sob a

trabalho. Prevê a realização de ações de formação estruturadas sob a

forma de Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) de acordo com o

forma de Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) de acordo

no Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ). Beneficiários: Podem

com o no Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ). Beneficiários:

candidatar-se: rede de centros do IEFP (incluindo centros de gestão

Podem candidatar.se a rede de centros do IEFP (incluindo centros de

participada), pessoas coletivas de direito público da administração central e

gestão participada), pessoas coletivas de direito público da

as pessoas coletivas de direito privado, com ou sem fins lucrativos.

administração central e as pessoas coletivas de direito privado, com ou
sem fins lucrativos.
Data de
abertura:
30 junho 2016

Data de
encerramento:
01 agosto 2016
(18:00h)

Mais
informação:

Data de
abertura:

https://goo.gl/ekw3D1

30 junho 2016

Data de
encerramento:
01 agosto 2016
(18:00h)

Mais
informação:
https://goo.gl/mEpsxe
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PORTUGAL 2020

PORTUGAL 2020

SISTEMA DE INCENTIVOS À INVESTIGAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (SI I&DT) - VALE I&D

SISTEMA DE INCENTIVOS “EMPREENDEDORISMO QUALIFICADO
E CRIATIVO”

Este concurso visa intensificar o investimento na Investigação e Inovação
(I&I) e a criação de novos conhecimentos com vista o aumento da
competitividade das empresas, promovendo a articulação entre estas e
os restantes setores do Sistema de I&I. São elegíveis PME, que visem à
aquisição de serviços em atividades de Investigação e Desenvolvimento
Tecnológico. São elegíveis os projetos que visem a produção de bens e
serviços transacionáveis e internacionalizáveis.

Este concurso pretende reforçar os níveis de empreendedorismo qualificado
e criativo, através de apoios diretos aos empreendedores, favorecendo a
emergência de novas oportunidades de negócio, nomeadamente em
domínios criativos e inovadores e o nascimento de mais empresas em
setores de alta e média-alta tecnologia e nas indústrias culturais e criativas.
Os beneficiários são PME criadas há menos de dois anos, que se
proponham a desenvolver projetos de investimento que satisfaçam os
objetivos referidos.

Data de
abertura:
30 junho 2016

Data de
encerramento:
16 setembro 2016
(19:00)

Mais
informação:

Data de
abertura:

www.portugal2020.pt

30 junho 2016

Data de
encerramento:
30 setembro 2016
(19:00)

Mais
informação:
www.portugal2020.pt

PORTUGAL 2020
PORTUGAL 2020
SISTEMA DE INCENTIVOS “INOVAÇÃO PRODUTIVA”

SISTEMA DE APOIO À INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA (SAICT)
PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO (IC&DT) PROJETOS CONJUNTOS

O concurso concede apoios financeiros a projetos com o objetivo de

Esta medida pretende contribuir para a acumulação de competências e

aumentar o investimento empresarial das grandes empresas em

valorização do impacto dos institutos e escolas politécnicas na sociedade e

atividades inovadoras (produto ou processo), reforçar a capacitação

na economia portuguesa, incentivando atividades de investigação científica e

empresarial das PME para o desenvolvimento de bens e serviços em

desenvolvimento tecnológico (IC&DT) baseadas na experiência e orientadas

atividades inovadoras e aumentar as capacidades de gestão das

para a inovação nos setores produtivo e social. Os beneficiários são

empresas. Os beneficiários são PME e grandes empresas que

entidades não empresariais do sistema de I&I e empresas de qualquer

pretendam ter uma inovação dos produtos; inovação do processo,

natureza e sob qualquer forma jurídica desde que inseridas em projetos de

inovação do Marketing e inovação organizacional.

IC&DT liderados por uma entidade não empresarial do sistema de I&I.

Data de
abertura:
30 junho 2016

Data de
encerramento:
30 setembro 2016
(19:00)

Mais
informação:

Data de
abertura:

www.portugal2020.pt

30 junho 2016

Data de
encerramento:
30 setembro 2016
(19:00)

Mais
informação:
www.portugal2020.pt
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ESTÃO TAMBÉM AINDA ABERTOS OS SEGUINTES AVISOS NO ÃMBITO DO PORTUGAL2020:
PORTUGAL 2020

Data de abertura

Data de encerramento

Aviso

INTERVENÇÕES NA REDE DE INFRAESTRUTURAS PARA
REFORÇO DA OPERACIONALIDADE

17 de maio 2016

5 de agosto 2016

POSEUR-10-2016-50

PORTUGAL 2020

Data de abertura

Data de encerramento

Aviso

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DE PROTEÇÃO E
SOCORRO

17 de maio 2016

3 de agosto 2016

POSEUR-10-2016-51

OUTRAS OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO:
PORTUGAL VENTURES
CALL INDÚSTRIA 4.0
A call indústria 4.0 é um novo programa de investimento da portugal
ventures dirigido a empreendedores e empresas com o objetivo de
promover a criação de start-ups e spin-offs empresariais e
universitárias no âmbito do conceito de indústria 4.0, contribuindo para
acelerar o desenvolvimento e modernização da indústria nacional,
tornando-a mais produtiva e rica, eficiente, flexível, e globalmente
competitiva.

PORTUGAL VENTURES
CALL FOR ENTREPRENEURSHIP
A Call For Entrepreneurship é o ponto de entrada do Programa de
Ignição da Portugal Ventures e visa possibilitar o acesso a
investimento de Capital de Risco por parte de projetos inovadores
de base científica e tecnológica nas fases nascentes.
O Programa de Ignição da Portugal Ventures é uma iniciativa
enquadrada no Programa +e+i.
A 16ª cal desta iniciativa abre a 1 de agosto.

Data de encerramento

Mais informação

Mais informação

18 de agosto 2016

www.portugalventures.pt/

www.portugalventures.pt/

SIMPLIFICAÇÃO DO BALCÃO 2020
Até ao 1º trimestre de 2018, o Balcão 2020 vai ser alvo de um processo de maior simplificação, no âmbito do Simplex, de forma a
melhorar a gestão das candidaturas e os projetos submetidos ao Portugal 2020, nomeadamente:
- Desenvolvimento de uma nova versão da área reservada online dos promotores;
- Realização de inquéritos de satisfação bienais (a partir do 4.º Trimestre de 2016);
- Criação de mecanismos eletrónicos que permitam a aceitação eletrónica da decisão de aprovação das candidaturas;
- Estabelecimento de um procedimento automático que permita ao promotor desistir de uma candidatura;
- Desmaterialização do processo de validação da situação dos promotores perante o fisco.
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LISTA DE OPERAÇÕES APROVADAS PORTUGAL 2020
No dia 20 de junho de 2016 foi tornada disponível para consulta e download a Lista de Operações Aprovadas no âmbito do Portugal 2020, reportada a
30 de abril de 2016. A lista está disponível em versão EXCEL e PDF na página: www.portugal2020.pt/Portal2020/disponivel-lista-de-operacoesaprovadas-pt-2020-reportada-a-30-de-abril

ACELERADOR DE INVESTIMENTO PORTUGAL 2020
No dia 06 de julho de 2016 foi realizado o Seminário 'Acelerador de Investimento Portugal 2020'’, em Aveiro,
promovido pelo Ministério do Planeamento e das Infraestruturas.
De modo a incentivar a execução e a antecipação de investimento para 2016, é criada uma medida excecional
e temporária para o efeito. As empresas com investimentos contratados ou a contratar no âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva do
Portugal 2020 têm acesso aos seguintes incentivos:

SESSÕES DE DIVULGAÇÃO “+ PATRIMÓNIO + TURISMO”
A Turismo Centro de Portugal associou-se ao Turismo de Portugal e à Portugal Ventures na organização de duas sessões de divulgação sobre este
programa que decorrerão no próximo dia 14 de julho, de manhã na Sala do Empreendedorismo, no DEGEIT, Universidade de Aveiro e à tarde no
Auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro, em Coimbra, que contará com informação sobre outros incentivos
para o setor do Turismo de Portugal, com os seguintes programas:
AVEIRO, 14 de Julho
09:45 Receção aos participantes
10:00 Sessão de Abertura
Carlos Costa - DEGEIT, Universidade de Aveiro * a confirmar
Pedro Machado, Turismo Centro de Portugal
10:15 Programa + Património + Turismo
Rita Pereira, Portugal Ventures
11:00 - 13:00 Reuniões individuais com a Portugal Ventures mediante
marcação prévia
Inscrições nesta sessão:
https://docs.google.com/a/turismodocentro.pt/forms/d/1JiYN5Vv9X8glVjBoJBnrOfmmOyuqBn3_nH2dmIX3fs/viewform

COIMBRA, 14 de Julho
15:15 Receção aos participantes
15:30 Sessão de Abertura
Ana Abrunhosa - CCDRC * a confirmar
Pedro Machado, Turismo Centro de Portugal
15:45 Incentivos para o setor do Turismo
Carlos Abade, Turismo de Portugal
16:15 Programa + Património + Turismo
Rita Pereira, Portugal Ventures
17:00 - 19:00 Reuniões individuais com a Portugal Ventures mediante marcação
prévia
Inscrições nesta sessão:
https://docs.google.com/a/turismodocentro.pt/forms/d/1DX65KqG4LlCUUyOdmC
1WUJu4pi59FSiaJoUn-6gOBFE/viewform

