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OPORTUNIDADES PARA ENTIDADES DO CONCELHO
PORTUGAL 2020
PROGRAMA DE PARCERIAS PARA O IMPACTO
Estão abertas as candidaturas ao Programa de Parcerias para o Impacto da iniciativa Portugal Inovação Social, um Programa que apoia Iniciativas de
Empreendedorismo e Inovação Social (IIES) que queiram implementar um plano de desenvolvimento de 12 meses (mínimo) a 36 meses (máximo), para
alcançarem maior escala e impacto, e que necessitem de, pelo menos, 100 mil euros de financiamento. O programa financia os custos elegíveis desse
plano de desenvolvimento num valor mínimo de 50 mil euros de subvenção não reembolsável do Portugal 2020 e até um máximo de 50% das suas
necessidades de financiamento, sendo o restante financiamento suportado por investidores sociais.
Podem candidatar-se, isoladamente ou em parceria, entidades do âmbito da economia social promotoras de IIES, como cooperativas, associações
mutualistas, misericórdias, fundações, IPSS, associações com fins altruísticos que atuem no âmbito cultural, recreativo, do desporto e do desenvolvimento
local, entidades abrangidas pelos subsetores comunitário e autogestionário, entre outras entidades.
Aviso: POISE-39-2016-06
Mais informação: http://inovacaosocial.portugal2020.pt/index.php/programas-de-financiamento/parcerias-para-o-impacto/
Data de abertura:

Data de encerramento:

Mais informação:

7 julho 2016

7 outubro 2016

www.portugal2020.pt

ESTÃO TAMBÉM AINDA ABERTOS OS SEGUINTES AVISOS NO ÂMBITO DO PORTUGAL 2020:
INTERVENÇÕES NA REDE DE INFRAESTRUTURAS PARA
REFORÇO DA OPERACIONALIDADE
Data de encerramento: 16 de agosto 2016

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DE PROTEÇÃO E
SOCORRO
Data de encerramento: 12 de agosto 2016

SI I&DT - VALE I&D
Data de encerramento: 16 de setembro 2016

SI EMPREENDEDORISMO QUALIFICADO E CRIATIVO
Data de encerramento: 30 de setembro 2016

SI I&DT - NÚCLEOS I&D
Data de encerramento: 30 de setembro 2016

SI INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PME
Data de encerramento: 31 de outubro 2016

SI QUALIFICAÇÃO DAS PME
Data de encerramento: 31 de outubro 2016

SI PROTEÇÃO DE DIREITOS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Data de encerramento: 31 de dezembro 2020

SI INOVAÇÃO PRODUTIVA
Data de encerramento: 30 de setembro 2016

SI INOVAÇÃO PRODUTIVA - ACELERADOR
Data de encerramento: 15 de setembro 2016

SAICT - PROJETOS DE IC&DT (PROJETOS CONJUNTOS)
Data de encerramento: 30 de setembro 2016

SAAC INTERNACIONALIZAÇÃO
Data de encerramento: 28 de outubro 2016
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GAL PINHAL MAIOR 2020

CANDIDATURAS ABERTAS NO ÂMBITO DO PDR2020:

No âmbito do Desenvolvimento Local de Base Comunitária, o

OPERAÇÃO 4.0.1 INVESTIMENTOS EM PRODUTOS FLORESTAIS
IDENTIFICADOS COMO AGRÍCOLAS ANEXO I TRATADO

Grupo de Ação Local Pinhal Maior (GAL PINHAL MAIOR 2020)
desenvolveu uma estratégia integrada e multissectorial, onde se
prevê a disponibilização de um conjunto de apoios, geridos pela
Pinhal Maior - Associação de Desenvolvimento do Pinhal Interior
Sul.
O território de intervenção do GAL integra os concelhos de
Oleiros, Mação, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei.

No âmbito desta estratégia estão atualmente abertas as
candidaturas às seguintes tipologias:
10.2.1.1

Data de encerramento: 16 Set 2016 (19:00h)
OPERAÇÃO 4.0.2 - INVESTIMENTOS EM PRODUTOS FLORESTAIS NÃO
IDENTIFICADOS COMO AGRÍCOLAS NO ANEXO I DO TRATADO

Mais informação em: www.pinhalmaior.pt/

OPERAÇÃO

Esta medida de apoio visa a criação e modernização de empresas de
transformação e a transferência de tecnologia e conhecimento. São elegíveis
PME e organizações de produtores florestais que tenham atividade na área da
colheita, comercialização e 1ª transformação de cortiça, pinha/pinhão e produtos
silvestres, designadamente, cogumelos selvagens.

- Pequenos investimentos nas

explorações agrícolas

Esta operação prevê o apoio a investimentos que visam o aumento do valor dos
produtos florestais. São beneficiários elegíveis as PME com atividade no setor
florestal, Agrupamentos e Organizações de Produtores Florestais, Organizações
Comerciais de Produtores Florestais, reconhecidas ao abrigo da legislação
aplicável, empresas de exploração florestal, comercialização ou outra atividade
até à transformação industrial material lenhoso, biomassa florestal e resina.

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

Data de encerramento: 14-10-2016 (17:00h)
Esta operação pretende apoiar pequenos investimentos nas

OPERAÇÃO 8.2.1. GESTÃO DE RECURSOS CINEGÉTICOS

explorações agrícolas cujo total elegível, apurado em sede de
análise, seja superior ou igual a 1.000€ e inferior ou igual a
40.000€. São beneficiários as pessoas individuais ou coletivas
que exerçam a atividade agrícolas.
OPERAÇÃO

10.2.1.2

-

Pequenos

investimentos

na

transformação e comercialização
Data de encerramento: 14-10-2016 (17:00h)

Pretende-se apoiar projetos destinados à melhoria do ordenamento dos recursos
cinegéticos em espaços florestais. São beneficiários elegíveis as entidades
titulares ou gestoras de zonas de caça turística, associativa ou municipal ou
nacionais, ou outras organizações no sector da caça reconhecidas ao abrigo da
legislação aplicável.

Data de encerramento: 30 Set 2016 (19:00h)
OPERAÇÃO 8.1.3 - PREVENÇÃO DA FLORESTA CONTRA AGENTES
BIÓTICOS E ABIÓTICOS

capacitação das empresas do setor agrícola e da transformação

Pretende-se apoiar projetos de prevenção e defesa da floresta contra agentes
bióticos e abióticos. São beneficiários elegíveis os detentores públicos e privados
de espaços florestais.

e comercialização de produtos agrícolas. Esta operação prevê o

Data de encerramento: 18 Ago 2016 (19:00h)

Pretende-se contribuir para o processo de modernização e

apoio a investimentos na transformação e comercialização de
produtos agrícolas cujo total elegível, apurado em sede de
análise, seja superior ou igual a 10.000€ e inferior ou igual a
200.000€. São beneficiários as pessoas individuais ou coletivas.
Mais informação: www.pdr-2020.pt/site/Candidaturas e em
http://www.pinhalmaior.pt/conteudos.php?id=14

OPERAÇÃO 1.1. GRUPOS OPERACIONAIS
Pretende-se apoiar a criação e funcionamento de grupos operacionais do âmbito
do PEI AGRI e o desenvolvimento, por grupos operacionais, de projetos-piloto e
desenvolvimento de novos produtos, práticas, processos e tecnologias que visem
a obtenção de novo conhecimento, acessível a todos os interessados.

Data de encerramento: 31 Out 2016 (17:00h)
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OUTRAS OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO:
AVISO 20 – EDIFÍCIOS EFICIENTES
Através do Fundo de Eficiência Energética (FEE), o Aviso 20 prevê o
financiamento de candidaturas para a implementação de medidas de
eficiência energética que conduzam à melhoria do desempenho
energético de edifícios existentes, do setor residencial e de serviços,
inseridas no Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética
(PNAEE) ao nível do aquecimento solar térmico (AQS), instalação de
janelas eficientes, requalificação de isolamentos térmicos e
iluminação eficiente. O financiamento dos projetos assume a forma
de subsídio não reembolsável, sendo a dotação orçamental global do
Aviso de €1.100.000,00, distribuída de igual forma entre as duas
tipologias de beneficiário:
«Beneficiário A»: pessoas singulares proprietárias de edifícios de
habitação existente unifamiliar ou de frações autónomas em edifícios
multifamiliares e «Beneficiário B»: pessoas coletivas de direito
privado, proprietárias de edifícios de serviços existentes com a CAE
de 35 a 99, com exceção da CAE 84.
São suscetíveis de financiamento medidas de eficiência energética,
até ao limite de incentivo máximo de €7.500, com comparticipação e
limite máximo de despesas do FEE já definido.
Data de
Mais informação
encerramento
8 de novembro
www.pnaee.pt/avisos-fee/11-fee/avisos/782016
aviso-20-edificios-eficientes

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.
Destacam-se as seguintes características:

Os candidatos podem beneficiar do apoio da Ignition
Partners Network - na preparação da candidatura para
a mesma estar apta a investimento, mentoring e
incubação.

Concessão da maioria do capital social aos promotores.

Mentoring por peritos, nacionais e internacionais, nos
projetos financiados pela Portugal Ventures.

Projetos selecionados terão a oportunidade de serem
incubados e acelerados em pólos de inovação
internacionais.

Realização de várias Calls/Ciclos de investimento ao
longo do ano.
O Programa de Ignição da Portugal Ventures é uma iniciativa
enquadrada no Programa +e+i.
Data de encerramento

Mais informação

8 de setembro
2016

www.portugalventures.pt/

ESTATUTO PME LÍDER E PME EXCELÊNCIA 2016
O estatuto PME Líder tem por objetivo distinguir as empresas com perfis de desempenho superiores conferindo-lhes notoriedade e criando-lhes condições
otimizadas de financiamento para desenvolverem as suas estratégias de crescimento. No caso das empresas do setor do agroalimentar, o Estatuto é
atribuído pela Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI), numa parceria com os principais bancos a operar em Portugal. O grupo das PME Líder
que apresentem os melhores desempenhos será também anualmente distinguido com o Estatuto de PME Excelência, criando condições acrescidas de
visibilidade para estas empresas de perfil superior.
As candidaturas decorrem até 31 de outubro de 2016, para o Estatuto PME Excelência, e 30 de novembro de 2016, para o Estatuto PME Líder 2016.
Mais informação: www.iapmei.pt/iapmei-mstplartigo-01.php?temaid=156&msid=6
ACELERADOR DE INVESTIMENTO PORTUGAL 2020
Este programa prevê apoiar a execução e antecipação do investimento para 2016, fornecendo majorações às empresas com investimentos contratados ou
a contratar no âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva do Portugal 2020.
Veja as condições em: https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Flyer_A4_Acelerador_Investimento_BR.pdf

