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OPORTUNIDADES PARA ENTIDADES DO CONCELHO
No âmbito do PORTUGAL 2020:
SISTEMAS DE INCENTIVOS: PROJETOS EM REGIME

SISTEMAS DE INCENTIVOS: PROJETOS EM REGIME

CONTRATUAL DE INVESTIMENTO | PROJETOS DE

CONTRATUAL DE INVESTIMENTO | PROJETOS DE INTERESSE

INTERESSE ESPECIAL E DE INTERESSE ESTRATÉGICO DE

ESPECIAL E DE INTERESSE ESTRATÉGICO DE I&D - PROJETOS

I&D - PROJETOS DE I&D INDIVIDUAIS

EM CO-PROMOÇÃO

Tendo como objetivo aumentar o investimento empresarial em I&I, são

Para estimular o investimento empresarial I&I, este aviso de concurso prevê

apoiados projetos individuais de I&D do Regime Contratual de

o apoio a projetos através do Regime Contratual de Investimento (RCI), de

Investimento (RCI), alinhados com os domínios prioritários da

empresas em co-promoção com outras empresas ou restantes entidades do

Estratégia de Investigação e Inovação para uma Especialização

Sistema de I&I, alinhados com os domínios prioritários da Estratégia de

Inteligente (RIS3), através da realização de atividades de investigação

Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente (RIS3), que,

industrial e desenvolvimento experimental.

designadamente através da realização de atividades de investigação

As entidades beneficiárias dos apoios previstos são as empresas de

industrial e desenvolvimento experimental, visem o reforço da sua

qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica que exerçam uma

competitividade e inserção internacional. As entidades beneficiárias são as

atividade económica através da oferta em concorrência de bens ou

empresas de qualquer natureza e forma jurídica e as entidades não

serviços no mercado.

empresariais do Sistema de I&I.

Data de encerramento
31 de dezembro de
2017

Mais informação
AVISO N.º 25/SI/2016

Data de encerramento
31 de dezembro de
2017

Mais informação
AVISO N.º 26/SI/2016

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
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CANDIDATURAS QUE SE MANTÊM ABERTAS (PORTUGAL 2020)
Sistema de Incentivos “Empreendedorismo Qualificado e Criativo
– Vale Incubação”
Sistema de Incentivos “Internacionalização das PME – Projetos
Conjuntos”
Sistema de Incentivos “Qualificação das PME – Projetos
Conjuntos”
Sistema de Incentivos “Vale Oportunidades de
Internacionalização”
Sistema de Incentivos “Vale Oportunidades de Investigação”
Sistema de Incentivos "Inovação Produtiva" - Projetos em
Regime Contratual de Investimento
Sistema de Incentivos - Internacionalização de I&D - Projetos
Individuais
Sistema de Incentivos - Proteção de Direitos da Propriedade
Industrial - Projetos Individuais

Data de abertura

Data de encerramento

Aviso

21 de setembro 2016

30 de dezembro de 2016

AVISO N.º 20/SI/2016

Data de abertura

Data de encerramento

Aviso

27 de setembro 2016

30 de dezembro de 2016

AVISO N.º 21/SI/2016

Data de abertura

Data de encerramento

Aviso

27 de setembro 2016

30 de dezembro de 2016

AVISO N.º 22/SI/2016

Data de abertura

Data de encerramento

Aviso

09 de novembro 2016

30 de dezembro de 2016

AVISO N.º 23/SI/2016

Data de abertura

Data de encerramento

Aviso

09 de novembro 2016

30 de dezembro de 2016

AVISO N.º 24/SI/2016

Data de abertura

Data de encerramento

Aviso

17 de março de 2015

31 de dezembro de 2016

AVISO N.º 01/SI/2015

Data de abertura

Data de encerramento

Aviso

28 de abril de 2015

31 de dezembro de 2020

AVISO N.º 11/SI/2015

Data de abertura

Data de encerramento

Aviso

03 de julho de 2015

31 de dezembro de 2020

AVISO Nº 17/SI/2015

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

PROGRAMAS EUROPEUS:
PROGRAMA INTERREG SUDOE
Encontra-se aberta a segunda convocatória ao programa Interreg Sudoe, cujas candidaturas poderão ser submetidas entre os dias 13 e 31 de março
inclusive, através da aplicação eSudoe. Estão abertas as candidaturas para dois eixos: o eixo 1 - Promover as capacidades de inovação para um
crescimento inteligente e sustentável e, eixo 5 - Proteger o meio ambiente e promover a eficácia de recursos. Entretanto serão organizadas várias
atividades de formação e de networking para garantir a qualidade das candidaturas e promover a cooperação.
Encerramento:
Entre 13 e 31 de março de 2017

Mais informação:
http://interreg-sudoe.eu/prt/homepage
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CANDIDATURAS ABERTAS NO ÂMBITO DO PDR2020
OPERAÇÃO 3.2.1. INVESTIMENTO NA EXPLORAÇÃO
AGRÍCOLA

OPERAÇÃO 3.3.1. INVESTIMENTOS NA TRANSFORMAÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

As intervenções a apoiar no âmbito desta operação pretendem a
realização de investimentos na exploração agrícola destinados a
reforçar o desempenho e a visibilidade das explorações agrícolas,
promovendo a inovação, a formação, a capacitação organizacional
e o redimensionamento das empresas bem como preservar e
melhorar o ambiente, assegurando a compatibilidade com as
normas ambientais e de higiene e segurança no trabalho.

As intervenções a apoiar respeitam a investimentos na conservação,
preparação e comercialização ou transformação de produtos agrícolas,
cujo produto final resultante seja um produto agrícola, enquadradas nas
seguintes dimensões de investimento: Investimento total elegível
apurado em sede de análise superior a 200.000€ ou inferior a 4.000.000€
de investimento total; Investimento total elegível apurado em sede de
análise superior a 200.000€ quando desenvolvido em explorações
agrícolas em que a matéria-prima é maioritariamente proveniente da
própria exploração; Investimento total elegível apurado em sede de
análise superior a 200.000€ quando desenvolvido por agrupamentos ou
organizações de produtores reconhecidos.

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos nas
explorações agrícolas cujo valor total seja superior a 25.000€. São
beneficiários elegíveis as pessoas individuais ou coletivas que
exerçam atividade agrícola.
Data de encerramento:
31 de março de 2017

Mais informações:
Nº 07/AÇÃO 3.2/2016

Data de encerramento:
31 de dezembro de 2017

Mais informações:
Nº04/AÇÃO 3.3/2016

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 dezembro 2016 (17:00)

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

Data de encerramento:
31 janeiro 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:
 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.
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).
Data de abertura:
31 out 2016

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

Mais informações:
https://goo.gl/Wvc4ue
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OUTRAS OPORTUNIDADES
PROGRAMA GREEN KEY 2017

CANDIDATURAS TURISMO CRIATIVO

O programa “Green Key” é um prémio
internacional atribuído pela Foundation for
Environmental Education (FEE), coordenado
em Portugal pela Associação Bandeira Azul da
Europa (ABAE). Tem como objetivo promover
o Turismo Sustentável em Portugal através
do reconhecimento de projetos que
implementem boas práticas ambientais e sociais, que valorizem a
gestão ambiental e que promovam a Educação Ambiental para a
Sustentabilidade.
Para a edição de 2017, as candidaturas centram-se nas seguintes
tipologias projetos de empreendimentos turísticos, parques de
campismo, alojamento local e restaurantes.
Data de
Mais informação
encerramento
31 de janeiro de
https://goo.gl/AynhhP
2017

No âmbito do projeto CREATOUR - Desenvolver Destinos de Turismo
Criativo em Cidades de Pequena Dimensão e Áreas Rurais está aberta
uma oportunidade de apresentação de propostas para Turismo Criativo.
As propostas podem ser apresentadas por todos os tipos de organizações,
entidades e profissionais das regiões Norte, Centro, Alentejo e Algarve,
que tencionem desenvolver e implementar iniciativas ou projetos de
turismo criativo e que pretendam colaborar com investigadores da área.
Desta chamada serão selecionadas 5 ideias de projeto de turismo criativo
em cada região, sendo privilegiados os projetos que possam contribuir
para os processos de desenvolvimento local sustentáveis e baseados nos
recursos endógenos.
Data de encerramento

Mais informação

15 de janeiro de
2017

https://goo.gl/A5YH2M

PROGRAMA EMPREENDE JÁ
O Programa “Empreende Já - Rede de Perceção e Gestão de Negócios”, promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, IP, destina-se a
apoiar a criação e o desenvolvimento de empresas e de entidades da economia social, bem como a criação de postos de trabalho, por e para jovens.
Com principal foco nos jovens NEET (aqueles que não trabalham, não estudam e não se encontram em formação), o Programa é composto por duas
ações:
- Ação 1: Apoio ao desenvolvimento de projetos com vista à criação de empresas e de entidades da economia social, com base em ideias próprias ou
disponibilizadas através da Rede de Fomento de Negócios;
- Ação 2: Apoio à sustentabilidade de entidades e de postos de trabalho criados ao abrigo do Programa (resultante de projetos desenvolvidos na ação
1).
Os jovens que se queriam candidatar devem ter idade compreendida entre os 18 e os 29 anos, residir em Portugal Continental, ter completado a
escolaridade obrigatória e estejam inscritos nos serviços de emprego, entre outros.
Abertura de candidaturas a 20.12.2016
Informação adicional: https://juventude.gov.pt/Emprego/Empreende-Ja/Paginas/Empreende-Ja.aspx
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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/Despacho-normativo-11-2016-tacessivel.pdf
Data de encerramento

Mais informação

31 de dezembro de 2017

https://goo.gl/1Vweiu

COOPJOVEM

STARTUP VOUCHER

O COOPJOVEM é um programa de

O StartUP Voucher que pretende promover o

apoio

desenvolvimento, por parte de jovens entre os

ao

empreendedorismo

cooperativo, destinado a apoiar os

18

jovens na criação de cooperativas. Esta medida é direcionada para

empreendedorismo inovador que se encontrem

jovens dos 18 aos 29 anos, com o mínimo de escolaridade

em fase de ideia, facultando um conjunto de ferramentas técnicas e

coincidente com o 9.º ano de escolaridade e que não trabalhem, não

financeiras que viabilizem a consequente criação de novas empresas.

estudem, nem se encontrem em formação à data da candidatura.

São elegíveis os promotores com idade compreendida entre os 18 e os

Estão previstos os seguintes apoios: bolsas; apoio técnico e

35 anos e que não possuam uma empresa já constituída.

capacitação; apoio à criação e instalação da cooperativa, com a

As tipologias de apoio do StartUP Voucher integram: Bolsa, atribuída por

atribuição de um apoio não reembolsável até 15.000,00€ e acesso

um período mínimo de 4 a 12 meses; Mentoria; Assistência Técnica;

ao crédito da tipologia MICROINVEST.

Prémio de concretização.

Data de encerramento
21 de dezembro 2016

Mais informação
www.cases.pt/programas/coopjovem/#desti
na

e

os

35

anos,

Data de encerramento
Prorrogação do prazo até
30 de dezembro

de

projetos

de

Mais informação
www.iapmei.pt/Paginas/FAQs_StartUPVoucher.aspx
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CONCURSO DE EMPREENDEDORISMO "ACREDITA
PORTUGAL"
Encontra-se em vigor até 15 de janeiro de 2017 o concurso de

O prémio Brisa Mobilidade destina-se a todas os projetos relacionados

empreendedorismo Acredita Portugal. No concurso será possível ter

com sistemas inteligentes de transportes e a novos serviços de

contacto com mentores e especialistas, acesso a investidores,

mobilidade. Todos os participantes no concurso Acredita Portugal cujo

formação personalizada e a oportunidade de fazer parte do

projeto se enquadre nestas áreas são automaticamente candidatos ao

programa de pré-aceleração.

prémio Brisa Mobilidade.

Mais informações disponíveis em:

Este prémio rege-se pelo mesmo calendário que o Concurso Acredita

http://www.acreditaportugal.pt/noticias/concurso-acredita-portugal-

Portugal.

abre-inscricoes/

Mais informações disponíveis em: http://www.acreditaportugal.pt/brisa/

PRÉMIO BRISA MOBILIDADE

QUAL O SISTEMA DE INCENTIVOS QUE MAIS SE ADEQUA AO SEU PROJETO?
O IAPMEI, IP, disponibiliza no seu website um questionário que permite aos empresários e empreendedores perceber qual a tipologia do Sistema
de Incentivos que mais se adequa ao projeto que pretende realizar.
O quiz está disponível em: https://goo.gl/wlFkep

BALCÃO REGIONAL DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CIENTÍFICA
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro) lançou o Balcão Regional de Responsabilidade Social
Científica, no âmbito do Programa de Responsabilidade Social promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, enquanto
mecanismo de aproximação entre instituições, entidades e atores na produção e partilha do conhecimento.
Gerido pela CCDR Centro, este balcão objetiva promover e agilizar na Região Centro a articulação entre o Sistema Científico e Tecnológico
e o tecido produtivo, social e cultural. Numa fase piloto, serão envolvidas as oito Comunidades Intermunicipais (CIM) e os 100 Municípios da
Região Centro, dada a sua proximidade à comunidade e às empresas locais. À intensificação da articulação entre a administração local e o
sistema científico e tecnológico, alia-se ainda a pretensão deste balcão em identificar e mapear boas práticas implementadas, partilhando-as e
disseminando-as.
Informação adicional: https://goo.gl/F1szPV

