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-Estratégia de Portugal para o EmpreendedorismoA Estratégia Nacional para o Empreendedorismo – Startup Portugal é uma das prioridades do Governo para fomentar a competitividade e atrair investimento nacional e
estrangeiro.
Os principais objetivos são fomentar o espírito empreendedor e, principalmente, apoiar quem já é empreendedor, no sentido de
segurar a longevidade das empresas criadas e aumentar o seu impacto na criação
de emprego e de valor económico.
Esta estratégia, desenhada para um período de quatro anos, foca-se em três áreas
de atuação:
I - Ecossistema- Com o objetivo principal
de identificar e suprir lacunas setoriais e
regionais do programa de aceleração, in-

cubadoras de empresas, fablabs, maker
spaces e design factories, para desenvolver
o ecossistema nacional de empreendedorismo;
II - Financiamento – Com o objetivo de
promover a oferta de alternativas ao crédito bancário;
III - Internacionalização – Com o objetivo
de promover as startups, incubadoras e
investidores portugueses nos mercados externos e também a atrair para Portugal
mais startups, incubadoras, aceleradoras,
clientes e investidores estrangeiros.
Consulte as candidaturas abertas no sítio
da Startup Portugal, em http://
startupportugal.com/home-pt/.

No Eixo II - Financiamento a estratégia do Governo apresenta as seguintes soluções
: Startup Vouche, Programa Momentum, Vale de Incubação, Programa Semente, Incentivos à contratação, Novas Formas de Financiamento, Calls Portugal Ventures,
Coinvestimento com Business Angels, Coinvestimento com Capitais de Risco.
Decorre
até 18 de
agosto as
candidaturas
ao programa
Call Indústrial 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.
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- Informações úteis
- Destaque

Decorre até 31 de julho as
candidaturas ao Programa
“+ Património+Turismo”
Principais objetivos:
- Contribuir para o desenvolvimento de atividades turísticas
associadas à valorização do património cultural e natural
do País;
- Dinamizar a criação de projetos que visem a fruição turística do património cultural e natural do País, podendo, ou
não, ser de base tecnológica.
Benefícios para os Promotores: Investimento por parte da
Portugal Ventures até 0,5M€ , numa participação minoritária, por tranches e com base num plano de desenvolvimento.
Promotores elegíveis:
Empreendedores que resultem na criação de uma nova
empresa, quadros ou gestores de empresas com experiência no setor que procurem inovar o seu modelo de negócio
atual.

Apresente a sua candidatura no site oficial
de Portugalventures
em:
http://
www.portugalventure
s.pt/pt-pt e obtenha
toda a informação
complementar.

Concursos Abertos - Sistemas de Incentivo
Aviso

Balcão 2020

Nome

01/SI/2015

SI-49-2015-01

INOVAÇÃO PRODUTIVA

02/SI/2015

SI-47-2015-02

SISTEMA DE INCENTIVOS À INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVI2020
MENTO TECNOLÓGICO (SI I&DT)
SISTEMA DE APOIO À INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA (ICDT) - PI 1.1. E SISTEMA DE INCENTIVOS
À INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
(SI I&DT) – PI 1.2.
SISTEMA DE APOIO À INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA (ICDT) - PI 1.1. E SISTEMA DE INCENTIVOS
À INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
(SI I&DT) – PI 1.2.
SISTEMA DE APOIO À INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SAICT) - PI 1.1. E SISTEMA DE INCENTIVOS À INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (SI
I&DT) – PI 1.2.
SISTEMA DE INCENTIVOS À INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (SI I&DT) PROGRAMAS MOBILIZADORES
SISTEMA DE INCENTIVOS À INVESTIGAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (SI I&DT)
VALE I&D

07/SI/2015

SI-47-2015-07

11/SI/2015

SI-46-2015-11

17/SI/2015

SI-47-2015-17

10/SI/2016

SI-47-2016-10

11/SI/2016

SI-47-2016-11

12/SI/2016

SI-C2-2016-12

SISTEMA DE INCENTIVOS “INOVAÇÃO PRODUTIVA”

13/SI/2016

SI-51-2016-13

SISTEMA DE INCENTIVOS
“EMPREENDEDORISMO QUALIFICADO E CRIATIVO”

Data de Fecho
31-12-2016

2020

2020

2020

30-09-2016 |
19 horas
16-09-2016 |
19 horas
30-09-2016 |
19 horas
30-09-2016 |
19 horas

Aceda a toda a informação em : Compete2020

Linha de Apoio à Qualificação da Oferta 2016
A Linha de Apoio à Qualificação da Oferta 2016 é um instrumento de crédito que visa proporcionar às
empresas do setor do turismo melhores condições no acesso ao financiamento.
Destinatários: Empresas turísticas de qualquer dimensão.
Tipo de projetos:
Projetos de requalificação de empreendimentos turísticos existentes, incluindo a ampliação dos mesmos, ou
até a criação de empreendimentos turísticos, desde que se demonstrem diferenciadores em relação à oferta
existente e importantes para o posicionamento competitivo do destino, ou resultem da adaptação de património cultural edificado classificado ou de intervenções de reabilitação urbana em áreas de interesse turístico. São ainda elegíveis a criação e requalificação de empreendimentos, restauração, equipamentos ou
atividades de animação, desde que de interesse para o turismo e se diferenciem da oferta existente na
região. Os fundos públicos irão também apoiar o desenvolvimento de novos negócios turísticos, no contexto
do apoio empreendedorismo no setor, que apresentem um investimento elegível máximo de 500 mil euros,
sejam promovidos por pequenas ou médias empresas a criar ou com, no máximo, 2 anos de atividade completos.
Prazo: Até 31 de dezembro de 2017.
Tipo de apoio :
O montante máximo do financiamento concedido poderá chegar aos 75% do valor do investimento elegível, até ao montante máximo de investimento de 2,5 milhões de euros em cada operação.
O prazo de reembolso máximo de 15 anos, estipulando quatro anos de carência máxima. A taxa de juro
aplicável à parcela do Turismo de Portugal é nula.
O grupo das instituições de crédito aderentes à Linha reúne o Millennium BCP, Novo Banco, Santander Totta,
Banco BPI, Caixa Geral de Depósitos, Banco Popular, Montepio Geral, Barclays Bank, Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo, Abanca, Banco Português de Gestão e Banco BIC.
Consulte toda a informação em : http://www.turismodeportugal.pt/
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Candidaturas PDR
Operação 4.0.2 - Investimentos em Produtos Florestais Não Identificados como Agrícolas no Anexo I do Tratado (1º Anúncio)

Operação 4.0.1 - Investimentos em Produtos Florestais Identificados como Agrícolas no Anexo I
do Tratado (1º Anúncio)

Prazo: 14/06/2016 a 16/09/2016

Prazo: 31/05/2016 a 16/09/2016

Aceda a toda a informação em : PDR2020

Apoio à Mobilidade Geográfica no Mercado de Trabalho
Apoios financeiros aos desempregados que celebrem
contratos de trabalho ou criem o seu próprio emprego
e cujo local de trabalho implique a sua mobilidade
geográfica. A medida compreende duas modalidades
de apoio:
Apoio à mobilidade temporária - No caso de celebração de contrato com duração superior a um mês e cujo local de trabalho diste, pelo menos, 50 Km da residência do desempregado.
Apoio à mobilidade permanente - Mudança de residência e celebração de contrato de
trabalho com duração igual ou superior a 12 meses ou criação do próprio emprego, cujo
local de trabalho diste, pelo menos, 100 Km da anterior residência do desempregado.
Destinatários - Desempregados, inscritos nos serviços de emprego há pelo menos três meses .
Tipo de apoio à mobilidade temporária - 50% do IAS* por mês, ou fração, de duração do
contrato de trabalho, até ao máximo de seis meses.
Tipo de apoio à mobilidade permanente - 50 % do IAS por mês, ou fração, de duração
do contrato de trabalho, até ao máximo de seis meses e comparticipação nos custos da
viagem dos membros do agregado familiar para a nova residência.
Toda a informação em : iefp.pt ou por email: iefp.info@iefp.pt
Contacte pelo telefone 300 010 001 (dias úteis das 8h às 20h)
Dirija-se ao GIP Cadaval Tel.: 262 690 161 E-mail: gip@cm-cadaval.pt

Plano de formação IEFP Caldas da Rainha
Tipo

Designação da Formação

data prevista

Local da formação
Bombarral / Cadaval

VA Jovem

Microculturas

15-09-2016

VA Jovem

Noções de administrativas e de
gestão

19-09-2016

A definir

Assistente Familiar de de Apoio à
Comunidade - B3

26-09-2016

A definir

Atendimento e Vendas

03-10-2016

A definir

EFA

Operador de Informática - B3

17-10-2016

A definir

EFA

Técnico de Restaurante/ Bar - Profissional

02-11-2016

A definir

VA Jovem

Línguas, vertente Atend.º / Comunicação: com referenciais de Hotelaria ou Turismo - Espanhol+Francês

07-11-2016

VA Jovem

Línguas, vertente Atend.º / Comunicação: com referenciais de Hotelaria ou Turismo - Espanhol+Inglês

EFA
VA Jovem

21-11-2016

Caldas + Óbidos

Peniche

CADAVAL
Apresentações quinzenais:
09,00 h às 12,30 h
Atendimento Geral
2ª, 4ª e 6ª feiras
13,30 h às 16,00 h
Atendimento às Empresas
3 ª feiras
13,30 h às 16,00 h
Tel.: 262 690 161
E-mail:
gip@cm-cadaval.pt
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Informações úteis
Novo
Portal
Europeu
oportunidades a investidores

divulga

A Comissão Europeia disponibiliza um novo portal
na Internet dirigido aos promotores de projetos que
procuram investidores para os concretizar.
O European Investment Project Portal (EIPP) destina
-se tanto a promotores do setor público como do
privado e procura envolver potenciais investidores
de qualquer parte do mundo.
Site: https://ec.europa.eu

Geofundos, uma plataforma para todos os atores da Economia Social, já está disponível OnLine

A Geofundos destina-se a todos os atores da Economia
Social que pretendam candidatar-se a fundos nacionais
ou internacionais, entre os quais empreendedores sociais,
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS),
Organizações Não Governamentais (ONG), associações
e associações Mutualistas, coletividades, fundações, cooperativas e misericórdias.
Site https://www.geofundos.org/.

Pedido de Utilidade Turística mais simples
Publicitação
| Guia do
beneficiário
Já se encontra
disponível
o
Guia
de
Publicitação
par a
o
beneficiário
do COMPETE
2020.
Esta
publicação
tem
como
finalidade
apoiar o cumprimento de regras no que respeita às
medidas de informação e comunicação, dos projetos
(operações) cofinanciados e dos seus resultados.
Site: http://www.poci-compete2020.pt/

O pedido de Utilidade
Turística está mais simples: o número de documentos exigidos para
que seja atribuída esta
qualificação aos empreendimentos turísticos foi reduzido
significativamente.
Até ao momento, existiam três formulários e oito a nove
anexos. Com a publicação em Diário da República do
Despacho SET n.º 8357/2016, de 28 de junho, são reduzidos para, apenas, um formulário e um anexo.
A Utilidade Turística é uma qualificação dada a empreendimentos turísticos, que permite aceder a benefícios
fiscais.
Para mais informação consultar:
Site: www.turismodeportugal.pt

Destaque
Acelerador de Investimento PT2020: Antecipar a execução dos projetos para 2016, no sentido de promover a
aceleração do ritmo de realização dos fundos da União Europeia, o que se constitui como um dos instrumentos prioritários
para o relançamento da economia a curto prazo.
O foco deste mecanismo é o de incrementar a dinâmica conseguida com a contratação dos projetos em paralelo com o
estímulo aos projetos capazes de antecipar a sua concretização.
Em termos concretos trata-se de incentivar a execução e a antecipação do investimento de forma concentrada no ano de
2016. Será ainda criada uma
medida excecional e temporária
de incentivo à antecipação e
consolidação de investimento em
2016 no âmbito do Portugal
2020, orientado para dois tipos
de promotores: Empresas e
Municípios
Empresas com investimentos
contratados ou a contratar no
âmbito do Sistema de Incentivos
à Inovação
Produtiva do
Portugal 2020.
Mais informação em : https://www.portugal2020.pt/Portal2020/
FICHA TÉCNICA: Divisão de Desenvolvimento Estratégico da Câmara Municipal do Cadaval
Envie um email para dperh.planeamento@cm-cadaval.pt, para receber mais informação

