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A marca Natural.PT é uma estratégia
nacional do governo cuja implementação está a cargo do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP
que visa distinguir e promover o que
diferencia o nosso país, no que concerne aos produtos e serviços produzidos
nas Áreas Protegidas de Portugal continental, que sejam compatíveis com os
princípios da sustentabilidade e da conservação da natureza. O concelho do
Cadaval encontra-se presente neste
projeto, representado através da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto.
A marca aplica-se aos produtos e serviços das categorias de: Animação turística,
Alojamento, Restauração, Espaços de
venda, Produtos alimentares transformados e não transformados, Produtos artesanais não alimentares, Produtos identitários imateriais, Projetos de investigação/
conhecimento, Materiais com conteúdos
didático-pedagógicos , Projetos de entidades locais/Território.
Ao aderir à marca natural.pt, poderá:
• Pertencer a uma rede de territórios e

atividades de excelência, com uma estratégia de promoção conjunta e coerente;
• Fazer parte de uma rede de entidades que trabalham em conjunto e se
comprometem com a promoção e divulgação de todos os parceiros da marca;
• Fazer parte de um conjunto de entidades de exceção, associadas à valorização e usufruto dos recursos endógenos e espaços naturais classificados,
nomeadamente as áreas protegidas;
• Assumir uma conduta de atuação responsável do ponto de vista ambiental e
socioeconómico, partilhando dos valores
da marca;
• Ser promovido e divulgado como entidade/produto/serviço Natural.PT em
eventos nacionais e internacionais em
que a marca esteja presente.
Registo da Entidade: Poderá registar a
s ua entid a d e no s ite: http:/ /
registo.natural.pt/registo-deentidade.aspx

- Agenda
- Destaques
Benefícios de aderir
à
marca com produtos/
serviços :
Associar-se a uma rede
nacional de entidades que
trabalham em conjunto e se
comprometem com a promoção e divulgação de todos os parceiros da marca
Natural.PT;
A divulgação dos produtos/
serviços em materiais promocionais e eventos nacionais e internacionais da
marca Natural.PT;
A integração no portal da
marca Natural.PT, nas aplicações para dispositivos
móveis, nas redes sociais
associadas à marca e nos
mecanismos de busca à disposição dos consumidores.

Para mais informações contacte:
Município do Cadaval através do email: turismo@cm-cadaval.pt
Ins tuto de Conservação da Natureza e das Florestas
Telefone: (+351) 213 507 900 email: geral@natural.pt

Candidaturas PDR
Programa de Desenvolvimento Rural
No âmbito do Programa de Desenvolvimento
Rural 2014-2020 encontram-se abertas candidaturas para as seguintes ações:
Operação 8.1.4 - Restabelecimento da floresta
afetada por agentes bióticos e abióticos ou por
acontecimentos catastróficos (2º Anúncio)

Operação 8.1.5 - Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental das Florestas (1º Anúncio)
Período: 2 de Outubro de 2015 às 12:00 a 31 de
Janeiro de 2016 às 19:00
Operação 8.1.2 - Instalação de Sistemas Agroflorestais (1º Anúncio)

Período: 5 de Novembro de 2015 a 29 de Fevereiro de 2016 às 17:00

Período: 12 de Novembro de 2015 às 10:00 a 31
de Março de 2016 às 19:00

Operação 3.2.1 - Investimento na Exploração
Agrícola (Jovens Agricultores) 6º Anúncio

Operação 8.1.1 - Florestação de Terras Agrícolas e
não Agrícolas (1º Anúncio)

Período: 3 de Novembro de 2015 a 29 de Fevereiro de 2016 às 23:59

Período: 12 de Novembro de 2015 às 10:00 a 31
de Março de 2016 às 19:00

Operação 3.1.1 - Jovens Agricultores (3º
Anúncio)

Operação 7.11.1 - Investimentos Não Produtivos
(1º Anúncio)

Período: 3 de Novembro de 2015 a 29 de Fevereiro de 2016 às 23:59

Período: 15 Outubro de 2015 às 10:00 a 31 de
Março de 2016 às 19:00

Operação 8.1.6 - Melhoria do Valor Económico
das Florestas (1º Anúncio)
Período: 2 de Outubro de 2015 às 12:00 a 31
de Janeiro de 2016 às 19:00

Aceda a toda a informação em : https://www.pdr2020.pt/

ALERTA — AÇÃO N.º 3.1. – JOVENS AGRICULTORES - Divulgação da obrigação do beneficiário quanto à formação Informa-se da obrigatoriedade de formação agrícola adequada para os beneficiários dos apoios estabelecidos na
Ação 3.1. integrada na Medida n.º 3 da Área n.º 2 do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020).

Centro 2020 - Avisos Abertos
Código
02/SI/2016
01/SI/2016

SI-46-2015-31

SI-46-2015-32

Designação
Abertura
Encerramento
Sistemas de Incentivos “Empreendedorismo Qualificado e Criati15-01-2016
31-03-2016
vo
Sistemas de Incentivos “Inovação Produtiva”
Aviso 31/SI/2015 Aberto Aviso para Apresentação de Candidaturas - Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT;) | Projetos Demonstradores em CoPromoção
Aviso 32/SI/2015 Concurso para Apresentação de Candidaturas - Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento
Tecnológico (SI I&DT;) | Projetos Demonstradores Individuais.

15-01-2016

31-03-2016

07-12-2015

08-02-2016

01-12-2015

08-02-2016

SI-47-2015-33

Aviso 33/SI/2015 Aberto Aviso para Apresentação de Candidaturas - Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT;) | Projetos em Co-Promoção

01-12-2015

08-02-2016

CENTRO-452015-01

Programas Integrados de IC&DT

23-11-2015

29-02-2016

SI-47-2015-12

Aviso N.º 12/SI/2015 - Sistema de Incentivos "Investigação e
Desenvolvimento Tecnológico" - Vale I&D

15-05-2015

31-03-2016

SI-52-2015-14

Aviso N.º14/SI/2015 - Sistema de Incentivos
"Internacionalização PME" - Vale Internacionalização

15-05-2015

31-03-2016

Consulte toda a informação em Centro 2020 :http://www.centro.portugal2020.pt/
O Gabinete de Apoio ao Promotor do investimento - A CCDR Centro e a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Centro 2020 disponibilizam através do Gabinete de Apoio ao Promotor diversas
vias de contacto para a prestação de esclarecimentos, destacando-se a linha de apoio 808 202 777
(chamada local) assim como uma interação concertada com o Balcão 2020, do Portal do Portugal 2020.
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Programa Empreende Já
O Programa Empreende Já foi desenhado
para estimular uma cultura empreendedora, centrada na criatividade e na inovação, e para 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. Tem
os seguintes objetivos:
1—Promover uma cultura empreendedora
centrada na criatividade através do apoio
ao desenvolvimento de projetos que visam
a constituição de empresas ou de entidades da economia social;
2—Apoiar a constituição de empresas ou
de entidades de economia social e a criação de postos de trabalho que decorrem
dos projetos desenvolvidos ao abrigo do
programa.

Tipo de apoios:
Atribuição de bolsa, durante o período de 180 dias,
destinada à elaboração de
projetos com vista à constituição de
empresas ou de entidades da economia social, correspondente a 1,65
vezes o Indexante de Apoios Sociais;
Seguro de acidentes pessoais, a contratar pelo Instituto Português do
Desporto e Juventude, I. P.; formação (de frequência obrigatória) com
a duração máxima de 250 horas;
tutoria, com vista à elaboração e
sustentabilidade do projeto de constituição de empresas ou de entidades de economia social, até um máximo de 30 horas.

Para mais informações consulte a pagina oficial do Instituto da Juventude em :
https://juventude.gov.pt/Emprego/Empreende-Ja/Paginas/Empreende-Ja.aspx

Des natários:
Jovens entre os 18 e 29 anos que
#verem completado a escolaridade obrigatória; com a situação
contribu#va e tributária regularizada; inscrito no serviço de emprego; não beneﬁciário de apoios
concedidos ao abrigo de outras
medidas previstas no Plano Nacional de Implementação de uma
Garan#a para a Juventude, aprovado pela Resolução do Conselho
de Ministros n.º 104/2013, de 31
de dezembro.

Programa — The Job Of My Life
“O Programa The Job of My Life” consiste num conjunto de apoios à mobilidade para jovens europeus entre os 18 e os 27 anos que estejam interessados em frequentar formação
profissional na Alemanha, em sistema dual, alternando formação teórica numa escola e formação prática na empresa.
Esta formação tem início previsto para agosto ou setembro de 2016 e uma duração de cerca de 3 anos. É primordialmente dirigida a pessoas com o ensino secundário, que não tenham concluído qualquer formação numa empresa ou um curso de mestrado, residentes em
Portugal e com um documento que confira direito de liberdade de circulação para trabalhadores dentro da UE.
Contactos: MobiPro
Site: www.mobipro.pt
Morada: Dr. José Júlio Vieira Ramos, n.º 72 - Arcozelo 4750-180 BARCELOS

Concurso para recrutamento e seleção de formadores
O IEFP está a promover um concurso até 22 de janeiro, com vista ao recrutamento e seleção de
formadores para ministrar, na sua rede de Centros de Emprego e Formação Profissional, formação
nas componentes de formação de base, sociocultural e científica das diferentes modalidades do
Sistema Nacional de Qualificações, de acordo com as necessidades estimadas para o período de
2016-2018.
Todas as dúvidas sobre o procedimento em questão devem ser enviadas para o endereço eletrónico: concursoiefp2016-2018@iefp.pt site: https://www.iefp.pt/

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

Concurso Acreditar Portugal
A Acredita Portugal tem Inscrições abertas para Concursos de Empreendedorismo para todos os
portugueses até 22 de janeiro de 2016. Esta iniciativa visa promover o empreendedorismo, através
do estímulo à capacidade empreendedora dos portugueses, na implementação de projetos com
ideias particularmente inovadoras nas áreas de comércio e serviços, indústria e empreendedorismo
social. Aprenda a desenvolver o seu modelo de negócio e a perceber se a sua ideia é viável. O
concurso oferece ainda mais de € 500.000 em serviços e € 50.000 em investimento e a possibilidade de todos os finalistas de receberem mentoria de gestores e especialistas de grandes empresas
nacionais. Inscreva-se em : http://ap2016.dreamshaper.com/signup
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Concursos

Agenda

2ª Edição dos Prémios AHRESP
| Inscrições Abertas

Encontram-se abertas até 15 de
f e v e r e ir o a s c an d id at u r a s a o s
Prémios AHRESP, aberto a empresas
e profissionais das áreas da
Restauração, Hotelaria e Promoção
Turística que pretendam divulgar um projeto, um
conceito inovador ou ser reconhecidos pelo seu
serviço/produto ou destacar um empresário.
Categorias a concurso são: Conceito Marca,
Programa de Divulgação de Oferta Turística,
Produto ou Serviço do Ano/Parceiro do Ano, Jovem
Empresário, Sustentabilidade Ambiental, Projeto de
Solidariedade e Contributo para Defesa da
Gastronomia como Património Nacional.
Serão selecionados cinco finalistas em cada
categoria, os quais irão a escrutínio através de uma
votação online aberta ao público.
Nestes prémios, na 2.ª edição, está também incluída
a categoria Entidade Regional de Turismo, uma vez
que se reconhece a importância destas instituições
na promoção do turismo em cada região.
Mais informações e inscrições:
http://www.premiosahresp.pt/

Destaque

O Curador
Beneficiário

Guia para Beneficiários 20142020 traduzido em português
A Comissão Europeia lançou recentemente o Guia para Beneficiários traduzido em português, além de outras
línguas inerentes aos Estados Membros da União Europeia.
Neste documento os potenciais beneficiários podem saber das oportunidades de financiamento através dos FEEI
- Fundos Europeus Estruturais e de
Investimento e outros instrumentos financeiros da União Europeia no período de programação 2014-2020.
Este Guia explica como aceder e utilizar eficazmente os FEEI e como explorar complementaridades com outros
instrumentos de políticas da União
Europeia relevantes.
Encontre respostas a muitas questões
em :
ht tps :/ / ww w.po r tu ga l2 020.p t/
Portal2020/Media/Default/Docs/
GUIAS%20e%20ESTUDOS/
Orientacoes_Benefiaciarios%
20FEEI_pt.pdf.

do

Tem por missão receber e apreciar as
queixas, apresentadas pelos beneficiários dos FEEI, diretamente relacionadas com atos ou omissões dos órgãos de governação, emitir
recomendações sobre elas e, após audição do órgão de governação visado
na queixa, poderá propor a adoção de
medidas que contribuam para a melhoria da qualidade do serviço prestado
pelos órgãos de governação.
O contato com o Curador do Beneficiário, através da apresentação de uma
queixa, poderá assim ser um forte contributo para uma utilização dos fundos
europeus estruturais e de investimento
gerida por fortes motivações de simplificação, objetividade, segurança, eficiência e eficácia.
Recomendação CB#2: Curador do
Beneficiário emite recomendação relativa aos riscos de apresentação de
candidaturas no final do prazo
Rua Braamcamp, nº90, 4º Andar 1250012 Lisboa, PORTUGAL (+351) 939
270 039 Email: curador@curador.pt

PLANO 100 para acelerar o investimento empresarial através dos Fundos Estruturais
O PLANO 100 visa acelerar o investimento empresarial, com a injeção de
100 milhões de euros na economia nos
primeiros 100 dias do XXI Governo
Constitucional, com o apoio do Portugal
2020, tendo sido apresentado um conjunto de medidas de agilização do
acesso aos fundos estruturais, com o
objetivo de facilitar e potenciar o investimento das empresas, através de novos mecanismos, nomeadamente:
• Flexibilização das regras de adiantamentos;
• Nova linha de garantia mútua para
adiantamentos;
• Empréstimo BEI para a contrapartida
nacional.
Pretende-se, com este Plano, atingir o
montante de 100 M€ de pagamentos
às empresas nos primeiros 100 dias de
Governo.

FICHA TÉCNICA: Divisão de Desenvolvimento Estratégico da Câmara Municipal do Cadaval
Envie um email para dperh.planeamento@cm-cadaval.pt, para receber mais informação

