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OPORTUNIDADES PARA ENTIDADES DO CONCELHO
LINHA DE APOIO TURISMO ACESSÍVEL
Está aberta a linha de apoio ao financiamento de projetos de empresas (empreendimentos turísticos, restaurantes, animação turística, agências de
viagem) e de entidades públicas (municípios, entidades regionais de turismo, museus e monumentos) para adaptações físicas e de serviço, de modo a
tornarem a oferta turística acessível a todos.
São suscetíveis de apoio financeiro os projetos que visem disponibilizar os acessos e percursos de circulação, as condições de atendimento, os
equipamentos e suportes informativos, adequados às exigências de turistas com necessidades especiais.
O apoio financeiro é de 90% do investimento até ao limite de 200.000 euros por projeto.
O regulamento desta Linha está disponível em www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/destaque/Documents/2016/Despachonormativo-11-2016-tacessivel.pdf
Pode aceder aos formulários de candidatura a estas linhas de apoio no SGPI – Sistema de Gestão de Projetos de Investimento, disponível no site do
Turismo de Portugal (www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/Pages/Servicos_SGPI.aspx)

Data de encerramento

Mais informação

31 de dezembro de 2017

https://goo.gl/1Vweiu

COOPJOVEM

STARTUP VOUCHER

O COOPJOVEM é um programa de
apoio
ao
empreendedorismo
cooperativo, destinado a apoiar os
jovens na criação de cooperativas, como
forma de desenvolvimento de uma cultura solidária e de cooperação,
facilitando a criação do próprio emprego e a definição do seu trajeto
de vida.
Esta medida é direcionada para jovens dos 18 aos 29 anos, com o
mínimo de escolaridade coincidente com o 9.º ano de escolaridade e
que não trabalhem, não estudem, nem se encontrem em formação à
data da candidatura.
São elegíveis projetos que pretendam constituir uma nova
cooperativa que integre de 3 a 9 cooperadores ou que pretendam
criar uma nova secção em cooperativas agrícolas já existentes que
tenham até 10 trabalhadores.
Estão previstos os seguintes apoios: bolsas; apoio técnico e
capacitação; apoio à criação e instalação da cooperativa, com a
atribuição de um apoio não reembolsável até 15.000,00€ e acesso
ao crédito da tipologia MICROINVEST.

Foi aprovado o Regulamento do StartUP
Voucher, no âmbito da Estratégia Nacional para o
Empreendedorismo, designada por StartUP
Portugal.
Nas medidas específicas do Programa StartUP
Portugal orientadas para o empreendedorismo
inclui-se o StartUP Voucher que pretende promover o desenvolvimento,
por parte de jovens entre os 18 e os 35 anos, de projetos de
empreendedorismo inovador que se encontrem em fase de ideia,
facultando um conjunto de ferramentas técnicas e financeiras que
viabilizem a consequente criação de novas empresas.
São elegíveis os promotores com idade compreendida entre os 18 e os 35
anos e que não possuam uma empresa já constituída.
As tipologias de apoio do StartUP Voucher integram: Bolsa, atribuída por
um período mínimo de 4 a 12 meses; Mentoria; Assistência Técnica;
Prémio de concretização.
As candidaturas encontram-se abertas e podem ser efetuadas até à data
(a fixar), por deliberação do IAPMEI, em função do grau de execução dos
fundos alocados a esta medida.

Data de encerramento

Mais informação
www.cases.pt/programas/coopjovem/#des
21 de dezembro 2016
tina

Data de encerramento
Por definir

Mais informação
www.iapmei.pt/Paginas/FAQs_StartUPVoucher.aspx
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PROGRAMA CAPITALIZAR
O Programa Capitalizar arranca com dois
Instrumentos Financeiros, com o objetivo de
fazer chegar 1.100 milhões para investimento
nas PME. A Linha de Crédito com Garantia
Mútua e a Linha de Financiamento a
Operações de Capital Reversível enquadramse na implementação do Programa Capitalizar
e vão ser geridos pela Instituição Financeira de
Desenvolvimento (IFD).
As linhas de financiamento que já se encontram
disponíveis são geridas pela IFD e serão
financiadas por Fundos Europeus Estruturais e
de Investimento (FEEI), a partir da lógica de
coinvestimento de recursos públicos com
investimentos privados. Estes instrumentos
pretendem potenciar um maior envolvimento
dos agentes privados e uma maior
alavancagem do financiamento europeu.
Link: www.ifd.pt/

CONCURSO DE EMPREENDEDORISMO "ACREDITA PORTUGAL"
A Acredita Portugal está a preparar o arranque da 7ª edição do seu concurso de
empreendedorismo. A partir do dia 15 de novembro será possível fazer a inscrição através
do site da associação, sendo que o prazo termina a 15 de janeiro de 2017.
No concurso Acredita Portugal será possível ter contacto com mentores e especialistas,
acesso a investidores, formação personalizada e a oportunidade de fazer parte do
programa de pré-aceleração.
Mais informações disponíveis em: http://www.acreditaportugal.pt/noticias/concursoacredita-portugal-abre-inscricoes/

PRÉMIO BRISA MOBILIDADE

O prémio Brisa Mobilidade destina-se a todas os projetos relacionados com sistemas
inteligentes de transportes e a novos serviços de mobilidade. Todos os participantes no
concurso Acredita Portugal cujo projeto se enquadre nestas áreas são automaticamente
candidatos ao prémio Brisa Mobilidade.
O prémio Brisa Mobilidade rege-se pelo mesmo calendário que o Concurso Acredita
Portugal.
Mais informações disponíveis em: http://www.acreditaportugal.pt/brisa/

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. 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 para o Estatuto PME Líder 2016 decorrem até 30 de novembro de 2016.
Mais informações: www.iapmei.pt/iapmei-mstplartigo-01.php?temaid=156&msid=6
SESSÃO DE ESCLARECIMENTO EUROPA CRIATIVA
A sessão decorre no próximo dia 16 de novembro, em Lisboa. Para além da exposição sobre as linhas de
financiamento, a sessão contará com a presença de responsáveis por dois dos projetos apoiados. A
participação é gratuita, mas sujeita a inscrição, até ao próximo dia 15 de novembro.
Mais informações:
http://www.europacriativa.eu/_sessao_de_esclarecimento_europa_criativa_16_de_novembro_lisboa
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LISTA DE OPERAÇÕES APROVADAS PT 2020 REPORTADA A 31 DE AGOSTO
No dia 11 de outubro de 2016 foi tornada disponível para consulta e download a Lista de Operações Aprovadas no âmbito do
Portugal 2020, reportada a 31 de agosto de 2016.
A publicação desta lista tem o objetivo de garantir a total transparência na atribuição dos Fundos da União Europeia e envolve
a partilha com todos os cidadãos da informação relativa aos projetos apoiados, nomeadamente entidades, montantes e
resultados contratados.
A lista está disponível em: https://www.portugal2020.pt/Portal2020/lista-de-operacoes-aprovadas-pt-2020-reportada-a-31-de-agosto

PORTUGAL 2020
AÇÕES COLETIVAS | PROMOÇÃO DO ESPÍRITO EMPRESARIAL

O objetivo deste aviso consiste no apoio os projetos na área da promoção do espírito empresarial que se integrem nas seguintes tipologias:
a) Dinamização de iniciativas de deteção, de estímulo e de apoio ao empreendedorismo, à capacitação de iniciativas empresariais e à concretização de
novas empresas;
b) Dinamização de iniciativas de mentoria e coaching para apoio ao desenvolvimento de ideias inovadoras;
c) Dinamização de projetos estruturantes de suporte ao empreendedorismo, envolvendo infraestruturas de incubação, aceleração e outras entidades do
ecossistema de dinamização do empreendedorismo.
As candidaturas podem assumir a modalidade de “projetos individuais” ou a modalidade de “projetos em copromoção”, sendo beneficiários elegíveis
associações empresariais, entidades não empresariais do sistema de I&I, agências e entidades públicas, entidades privadas sem fins lucrativos (em
parceria) e outras entidades sem fins lucrativos (em copromoção). Aviso: N.º05/SIAC/2016
Encerramento:
9 janeiro 2017

Mais informação:
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/Avisos-COMPETE2020

PORTUGAL 2020
SI | EMPREENDEDORISMO QUALIFICADO E
CRIATIVO – VALE INCUBAÇÃO

PORTUGAL 2020
SI | INOVAÇÃO PRODUTIVA: PROJETOS EM REGIME CONTRATUAL DE
INVESTIMENTO

O vale incubação destina-se a apoiar projetos

O objetivo específico deste concurso consiste em conceder apoios financeiros a

simplificados de empresas com menos de um ano,

projetos que contribuam para o aumento do investimento empresarial das grandes

através da contratação de serviços de incubação em

empresas em atividades inovadoras (produto, processo, métodos organizacionais e

espaços anteriormente acreditados.

marketing); Reforço da capacitação empresarial das PME para o desenvolvimento de

São elegíveis projetos que visem a produção de bens e

bens e serviços, através do investimento empresarial em atividades inovadoras e

serviços

internacionalizáveis,

qualificadas; aumentar as capacidades de gestão das empresas e da qualificação

relacionados com indústrias criativas e culturais, e/ou

específica dos ativos em domínios relevantes para a estratégia de inovação,

setores com maior intensidade de tecnologia e

internacionalização e modernização das empresas.

conhecimento. Aviso: N.º20/SI/2016

Aviso: N.º01/SI/2015

transacionáveis

Encerramento:
30 dezembro
2016

e

Mais informação:
http://www.pocicompete2020.pt/concursos/AvisosCOMPETE2020

Encerramento:

Mais informação:

31 dezembro 2016

http://www.poci-compete2020.pt/concursos/AvisosCOMPETE2020
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PORTUGAL 2020
SI | INTERNACIONALIÇÃO DAS PME – PROJETOS
CONJUNTOS

PORTUGAL 2020
SI | QUALIFICAÇÃO DAS PME – PROJETOS CONJUNTOS

O objetivo deste aviso de concurso consiste em potenciar o

O objetivo deste aviso de concurso consiste em reforçar as capacidades de

aumento da sua base e capacidade exportadora e

organização e gestão das PME, incluindo o investimento em desenvolvimento das

reconhecimento internacional, através da implementação de

capacidades estratégicas e de gestão competitiva, redes modernas de distribuição

ações de promoção e marketing, da sua presença em

e colocação de bens e serviços e a utilização de TIC.

certames internacionais e do conhecimento e acesso a novos

Aviso: N.º22/SI/2016

mercados. Aviso: N.º21/SI/2016
Encerramento:

Mais informação:

30 dezembro
2016

http://www.pocicompete2020.pt/concursos/AvisosCOMPETE2020

Encerramento:

Mais informação:

30 dezembro 2016

http://www.poci-compete2020.pt/concursos/AvisosCOMPETE2020

OUTRAS OPORTUNIDADES:
SI | Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (projetos individuais) Portugal 2020 - Aviso:N.º02/SI/2015
Data de encerramento: 31 dezembro 2020
SI | Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (em copromoção)
Portugal 2020 - Aviso:N.º07/SI/2015
Data de encerramento: 31 dezembro 2020
SI | Proteção de Direitos da Propriedade Industrial
Portugal 2020 - Aviso:N.º17/SI/2015
Data de encerramento: 31 dezembro 2020
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

CCDRC PROMOVE SESSÃO SOBRE RIS3 2020 PARA A REGIÃO CENTRO

CCDRC PROMOVE ENCONTRO “Cinco Regiões,
Mais Investimento”

No próximo dia 10 de novembro, às 14h30, a CCDRC realiza uma sessão de trabalho

No próximo dia 18 de novembro, a CCDRC

sobre RIS3 2020 - Estratégia de Investigação e Inovação para uma Especialização

promove uma sessão “Cinco Regiões, Mais

Inteligente para a Região Centro, onde será anunciada a Consulta Pública. Esta

investimento”, dedicada aos autarcas e empresários

sessão pretende auscultar a opinião e visão da sociedade, estimulando uma maior

da região Centro. A sessão dedicada aos

participação dos cidadãos no processo de construção da Estratégia, bem como

empresários irá decorrer de tarde, a partir das 15h.

incentivar à participação nos Grupos de Trabalho das quatro Plataformas de Inovação

Aceda ao programa em https://goo.gl/QTBzkT

identificadas. Faça a sua inscrição através do e-mail centro2020@ccdrc.pt

Inscrição obrigatória em http://tinyurl.com/hdx9w5f
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CANDIDATURAS ABERTAS NO ÂMBITO DO PDR2020
FORMAÇÃO PARA JOVENS AGRICULTORES

OPERAÇÃO 1.1. GRUPOS OPERACIONAIS

Foi disponibilizada, no dia 04 de novembro, a listagem de entidades
autorizadas para prestar a formação obrigatória para jovens
agricultores.

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.

A lista está disponível: http://www.pdr-2020.pt/site/Centro-deinformacao/Noticias/Formacao-para-Jovens-Agricultores2

Data de encerramento:
30nov 2016 (17:00)

Mais informações:
https://goo.gl/FHrzUS

OPERAÇÃO 2.1.1 AÇÕES DE FORMAÇÃO

OPERAÇÃO 5.1.1. CRIAÇÃO DE AGRUPAMENTOS E
ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES

A presente operação tem como objetivo promover a formação
específica dirigida a técnicos superiores que exerçam atividade de
apoio ao setor agrícola, agroalimentar e florestal. São beneficiárias as
entidades, do setor público ou privado, certificadas como entidade
formadora pela Direção-Geral do Emprego e das Relações do
Trabalho para os domínios do conhecimento que se propõem
transmitir. No caso de não ser uma entidade certificada, o candidato
pode subcontratar entidades formadoras certificadas.

A presente operação tem como objetivo conceder apoio a Agrupamentos de
Produtores (AP) ou a Organizações de Produtores (OP) abrangidos pela
definição de Pequena e Média Empresa (PME) e oficialmente reconhecidos,
com base num Plano de Ação.
O apoio é concedido anualmente, de forma degressiva, durante os primeiros
5 anos após o reconhecimento enquanto OP ou 3 anos enquanto AP.

Data de encerramento:
30 dez 2016 (17:00)

Mais informações:
https://goo.gl/OSEIiP

Data de encerramento:
31 jan 2017 (17:00)

Mais informações:
https://goo.gl/V5djsu

OPERAÇÃO 20.2.4 - OBSERVAÇÕES DA AGRICULTURA E DOS TERRITÓRIOS RURAIS
Pretende-se apoiar as operações que tenham os seguintes objetivos no âmbito da alínea c) Observação da agricultura e dos territórios rurais (nº1 do artigo
3º da Portaria 157/2016 de 7 junho):

Contribuir para a boa aplicação, acompanhamento e avaliação das medidas de política de desenvolvimento rural;

Promover a participação e o trabalho conjunto entre os agentes do desenvolvimento rural;

Transferir boas práticas e novos conhecimentos para qualificar a intervenção dos agentes de desenvolvimento rural.
Podem ser concedidos apoios às seguintes tipologias: eventos e sessões de trabalho; organização de workshops e reuniões tendo em vista a colaboração
intersectorial e trabalho entre entidades envolvidas em projetos em parceria e redes temáticas, no âmbito da EIP-AGRI; sistematizar e disponibilizar a
informação técnica e científica de forma normalizada e em linguagem acessível; produzir e divulgar catálogos de competências (Exclusivamente para os
beneficiários “Centros de Competência” ou suas entidades gestoras)
São beneficiários os membros da Rede Rural Nacional (organismos, serviços e pessoas coletivas públicas sem fins lucrativos e pessoas coletivas de
natureza privada sem fins lucrativos). É possível aceder aos membros da RRN sediados no concelho de Oleiros através do website da RRN
(www.rederural.pt/membros-da-rede).
Data de abertura:
31 out 2016

Data de encerramento:
13 jan 2017 (17:00)

Mais informações:
https://goo.gl/Wvc4ue
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GAL PINHAL MAIOR 2020
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 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. Mais informação em:
www.pinhalmaior.pt/

OPERAÇÃO 10.2.1.3 – Diversificação de atividades na exploração
Data de encerramento: 15 de dezembro de 2016 (17h30)

SEMANA EUROPEIA DAS PME
A Semana Europeia das PME é uma iniciativa anual da Comissão Europeia, dinamizada no âmbito do “Small Business
Act” com o objetivo de fomentar o empreendedorismo e a inovação na Europa, através da promoção de informação,
conhecimento e parceria em toda a União Europeia.
Esta iniciativa tem como objetivos:


Informar os empreendedores e empresários sobre apoios e programas disponíveis para o seu negócio, a nível europeu, nacional,
regional e local;



Fomentar o espirito empreendedor, encorajando mais pessoas e em particular os jovens a criar o seu próprio negócio.



Reconhecer o contributo dos empreendedores para a prosperidade a nível Europeu, criação de emprego, inovação e competitividade.

A Semana Europeia das PME destina-se a empresários e potenciais empresários, empresas, jovens, entidades da envolvente, públicas ou
privadas, estabelecimento de ensino, ou outros enquanto promotores e organizadores de uma ou mais atividade com enquadramento nos
objetivos do projeto. As candidaturas para integrar a Semana Europeia das PME estão abertas para eventos organizados por empresas,
entidades públicas ou privadas da envolvente empresarial a decorrer até 31 de dezembro nos 37 países participantes. Os eventos cujas
candidaturas forem aprovadas vão poder beneficiar de uma visibilidade acrescida, nomeadamente, serem divulgadas no website da iniciativa da
Comissão Europeia e utilizarem o logotipo da “Semana” nos suportes de comunicação do evento. A formalização da candidatura é feita através
de formulário próprio que deverá ser submetido com a antecedência mínima de um mês em relação à data de realização da atividade. As
candidaturas encerram em 30 de Novembro.
Para mais informações: www.enterpriseeuropenetwork.pt/destaque/Paginas/SEMANAEUROPEIADASPME2016.aspx

PUBLICAÇÃO “CENTRO DE PORTUGAL – BOLETIM TRIMESTRAL” (N.º31)
A CCDRC editou o número 31 da publicação “Centro de Portugal – Boletim Trimestral” em que se analisa a evolução conjuntural da região no segundo
trimestre de 2016.
Para consultar a versão integral do documento aceda a https://goo.gl/W8qYGX

