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OPORTUNIDADES PARA ENTIDADES DO CONCELHO

PORTUGAL 2020

PORTUGAL 2020

PROGRAMA DE PARCERIAS PARA O IMPACTO (PI9.5)

TÍTULOS DE IMPACTO SOCIAL (PI9.5)

Estão abertas as candidaturas ao Programa de Parcerias para o Impacto da

No âmbito da Iniciativa Portugal Inovação Social, encontra-se

iniciativa Portugal Inovação Social, um Programa que apoia Iniciativas de

aberto um convite à apresentação de candidaturas de operações

Empreendedorismo e Inovação Social (IIES) que queiram implementar um plano

que visem apoiar soluções inovadoras na prestação de serviços

de desenvolvimento de 12 meses (mínimo) a 36 meses (máximo), para

públicos, orientadas para os resultados e para a redução de

alcançarem maior escala e impacto, e que necessitem de, pelo menos, 100 mil

custos.

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 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,

Esta operação deverá envolver uma parceria abrangente,
composta por investidores sociais que financiam a Iniciativa de
Inovação e Empreendedorismo Social (IIES), entidades do setor
público e entidades implementadoras destas intervenções IIES.
Os resultados a atingir deverão focar-se numa área concreta da
política pública (Emprego, proteção Social, Justiça ou Saúde) e
integrar as temáticas da igualdade de género, a não discriminação
e a acessibilidade.

entre outras entidades.

Aviso: POISE-39-2016-07

Aviso: POISE-39-2016-06

Mais informação:

Mais informação: http://inovacaosocial.portugal2020.pt/index.php/programas-de-

http://inovacaosocial.portugal2020.pt/index.php/programas-de-

financiamento/parcerias-para-o-impacto/

financiamento/titulos-de-impacto-social/

Data de
abertura:

Data de
encerramento:

Mais informação:

20 julho 2016

7 outubro 2016

www.portugal2020.pt

Data de
abertura:
24 agosto
2016

Data de
encerramento:
15 novembro
2016

Mais informação:
www.portugal2020.pt

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
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ESTÃO AINDA ABERTOS OS SEGUINTES AVISOS
NO ÂMBITO DO PDR 2020:

NO ÂMBITO DO PORTUGAL 2020:

OPERAÇÃO 4.0.1 INVESTIMENTOS EM PROD. FLORESTAIS
IDENTIFICADOS COMO AGRÍCOLAS ANEXO I TRATADO
Data de encerramento: 16 de setembro 2016

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

OPERAÇÃO 4.0.2 - INVESTIMENTOS EM PROD. FLORESTAIS
NÃO IDENTIFICADOS COMO AGRÍCOLAS NO ANEXO I
Data de encerramento: 16 de setembro 2016

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

OPERAÇÃO 8.2.1. GESTÃO DE RECURSOS CINEGÉTICOS
Data de encerramento: 30 de setembro 2016

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

AÇÃO 1.1. GRUPOS OPERACIONAIS
Data de encerramento: 31 de outubro 2016

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

GAL PINHAL MAIOR 2020

SI INOVAÇÃO PRODUTIVA
Data de encerramento: 30 de setembro 2016

No âmbito do Desenvolvimento Local de Base Comunitária, o Grupo de
Ação Local Pinhal Maior (GAL PINHAL MAIOR 2020) desenvolveu
uma estratégia integrada e multissectorial, onde se prevê a

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

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,

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

Mação, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei.
Mais informação em: www.pinhalmaior.pt/

SAAC INTERNACIONALIZAÇÃO
Data de encerramento: 28 de outubro 2016

OPERAÇÃO 10.2.1.1 - Pequenos investimentos nas
explorações agrícolas
Data de encerramento: 14 de outubro 2016

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

OPERAÇÃO 10.2.1.2 - Pequenos investimentos na
transformação e comercialização
Data de encerramento: 14 de outubro 2016

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

OUTRAS OPORTUNIDADES:

AVISO 20 – EDIFÍCIOS EFICIENTES
Data de encerramento: 8 de novembro 2016
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TERRAS ALTAS DE PORTUGAL - NOVOS HORIZONTES
O novo Projeto Terras Altas de Portugal – Novos Horizontes, cofinanciado pelo COMPETE 2020 - Programa Operacional Competitividade e
Internacionalização, vai decorrer até 2017, e visa a promoção no quadro internacional de alguns dos produtos tradicionais como, por exemplo,
carnes e fumeiro, azeite, mel, frutas, vinhos, queijos.
O ‘Terras Altas de Portugal – Novos Horizontes’ vai criar uma ‘carta de qualidade’ que possa atribuir aos melhores produtos regionais (de
excelência) o selo ‘Terras Altas de Portugal’, garantia que certamente manterá abertas as portas dos mercados externos para onde Portugal já
exporta, mas também possibilitará a abertura a novos mercados, em especial nos Estados Unidos da América, México, Inglaterra e França.
Trata-se de um projeto desenvolvido no âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas “Internacionalização”, que conta com um investimento
Elegível de 574 mil euros o que corresponde a um Incentivo FEDER de 488 mil euros.
Mais informação: www.nerga.pt/LinkClick.aspx?fileticket=VMTvjnfZKhE=&tabid=38

REVISTA BOW – PORTUGAL BUSINESS ON THE WAY (número 1)
A revista ‘Revista BOW – Portugal Business On the Way’ resulta do trabalho desenvolvido pela AEP no âmbito do apoio à
internacionalização das empresas, com a implementação de ações de promoção externa, designadamente missões
empresariais setoriais e multissetoriais, participações coletivas em feiras internacionais, mostras temporárias e
permanentes de produtos, bem como ações inversas de compradores e investidores estrangeiros. Esta publicação
pretende divulgar e disseminar conhecimentos e contributos, de um conjunto de agentes económicos e entidades de referência, utilizando para o
efeito ferramentas de benchmarking adequadas.
A periodicidade de edição é trimestral, e é disponibilizada em formato de papel e em formato digital para leitura online. Já se encontra disponível o
número 1: http://www.portugalbusinessontheway.com/wp-content/uploads/2016/07/BOW_Competividade_Global_n1.pdf

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

