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Jovem Agricultor - Próxima Abertura Candidaturas

Nesta edição:

De acordo com o plano previsional de abertura de candidaturas para o ano de
2016 do PDR, em dezembro abrirá aviso para apresentação de candidaturas para
Jovem Agricultor.

- Candidaturas Compete
2020

Os beneficiários deste apoio são os Jovem que se pretendam instalar pela primeira
vez como agricultor na qualidade de responsável pela exploração, com idade igual
ou superior a 18 anos e não ter mais de 40 anos, possua aptidão e competência.

- Vale Incubação
- Startup Voucher
- Linha de apoio ao
turismo Acessível

Alguns exemplos de despesas elegíveis

Condições de acesso previsíveis

- Preparação de terrenos, plantações pluri-

- Titularidade da exploração agrícola até

anuais e sistemas de rega, instalação de

ao momento da aceitação da concessão do

pastagens e ou desmatação de terrenos,

apoio;

edifícios, máquinas e equipamentos novos,

- O apoio é limitado a micro e pequenas

despesas de eficiência energética e ener-

empresas;

- Rede de oferta de
emprego internacional

gia renováveis, propriedade industrial,

- Apresentar um plano empresarial, com a

- Apoio à Mobilidade

diagnósticos, auditorias, planos de marke-

duração de cinco anos, prevendo a realiza-

ting e branding e estudos de viabilidade,

ção de operações na exploração agrícola.

- Plano de formação
IEFP

- Acredita Portugal
- COOPJOVEM

acompanhamento, projetos de arquitetura,

- Agenda

engenharia associados aos investimentos.

- Concursos

Legislação Aplicável-:Portaria n.º 31/2015, de 12 de fevereiro e Portaria n.º 249/2016 de 2016-

Manual da Sustentabilidade

Avisos abertos PDR 2020
Operação 20.2.4 - Observações da agricultura e dos
territórios rurais
Prazo: 31 de outubro de 2016 a 13 de janeiro de 2017
Operação 20.2.2 - Divulgação e Informação com vista à
execução do PDR 2020
Prazo: 31 de outubro de 2016 a 13 de janeiro de 2017
Operação 5.1.1 - Criação de Agrupamentos e Organizações de Produtores
Prazo: 30 de setembro de 2016 a 31 de janeiro de 2017

Professores e formadores têm manual online de sustentabilidade na agricultura.
Disponível online e gratuitamente um Manual de Formação
em Avaliação de Sustentabilidade na Agricultura em
http://dialecte.solagro.org/
Nova Revista Digital
Revista Agricultura e Mar Atual é uma
publicação digital semanal dirigida
aos profissionais do mundo rural e da economia do mar,
bem como de divulgação de toda a atualidade política,
económica e cultural. Consulte em: http://
agriculturaemar.com/

Para mais informações consulte a página do Programa Operacional para o Desenvolvimento Regional em pdr-2020

Concursos Abertos - Sistemas de Incentivo
Aviso

Balcão 2020

Data de Abertura

Data de Fecho

05/SIAC/2016 | Promoção do Espírito Empresarial

POCI-C8-201619

04-11-2016

09-01-2017

01/SI/2015 | Inovação Produtiva

SI-49-2015-01

17-03-2015

31-12-2016

20/SI/2016 | Vale Incubação
23/SI/2016 | Vale Oportunidades
de Internacionalização
24/SI/2016 | Vale Oportunidades
de Investigação

SI-51-2016-20

21-09-2016

30-12-2016

SI-52-2016-23

09-11-2016

30-12-2016

SI-47-2016-24

09-11-2016

30-12-2016

Aceda a todos os concursos abertos e toda a informação em : Compete2020

Vale Incubação
Esta medida pretende conceder apoios a projetos simplificados de empresas com
menos de 1 ano na área do empreendedorismo através da contratação de serviços de incubação prestados por incubadoras de empresas previamente acreditadas.
Critérios de elegibilidade dos beneficiários do Vale Incubação (para além dos gerais):
• Não ter projetos aprovados nas prioridades de investimento referentes à área de Inovação produtiva PME;
• Corresponder a uma empresa criada há menos de 1 ano.
São suscetíveis de apoio os projetos de aquisição de serviços de incubação na área do empreendedorismo, imprescindíveis
ao arranque das empresas, nomeadamente Serviços de Gestão, Serviços de Marketing, Serviços de Assessoria Jurídica,
Desenvolvimento de produtos e serviços e Serviços de Financiamento.
São beneficiários desta medida micro e pequenas empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica.
Incentivo: Incentivo Não Reembolsável (INR) 75% com limite de €5.000.
O Vale Incubação está integrado no Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo Qualificado e Criativo (Vale Empreenderorismo).
Consulte informação mais detalhada no site do IAPMEI em: Vale-incubacao-passo-a-passo.pdf ou ainda no Compete2020.

Startup Voucher
O StartUP Voucher é uma das medidas da StartUP Portugal - Estratégia Nacional
para o Empreendedorismo, que dinamiza o desenvolvimento de projetos empresariais
que se encontrem em fase de ideia, promovidos por jovens com idade entre os 18 e
os 35 anos, através de diversos instrumentos de apoio disponibilizados ao longo de
um período de até 12 meses de preparação do projeto empresarial. Este concurso
destina-se a projetos que beneficiem regiões menos desenvolvidas NUTS II: Norte, Centro e Alentejo.
Tipologias de apoio do StartUP Voucher:
Bolsa - valor mensal atribuído por promotor para o desenvolvimento do projeto empresarial;
Mentoria - acesso a uma rede de mentores que forneçam orientação aos promotores;
Assistência técnica – assistência técnica para o desenvolvimento do projeto empresarial;
Prémio de concretização - atribuição de um prémio à concretização do projeto empresarial e à constituição da empresa.
Consulte o Guia de Apoio para apresentação da Candidatura em:https://www.iapmei.pt/

Sessão 'StartUP Voucher'
5 de dezembro—Universidade da Covilhã — 14,30 h.
Durante o encontro, estará disponível um técnico do IAPMEI para esclarecer todas as dúvidas acerca
do StartUP Voucher.
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Acredita Portugal
Está a decorrer o prazo para submissão de candidaturas à 7.ª edição do concurso de empreendedorismo da
Acredita Portugal.
Concurso Acredita Portugal tem como objetivo premiar os melhores projetos e ajudar todos os portugueses a
desenvolver as suas ideias empreendedoras. Não interessa se tem ou não formação prévia em empreendedorismo, nem interessa a sua idade:
- Se tem uma ideia de negócio mas não sabe como a levar à prática;
- Se já arrancou com a sua ideia mas gostava de ter o feedback e apoio de especialistas para avançar.
As candidaturas são submetidas on–line e o prazo decorre até ao dia 15 de janeiro de 2017.
Para mais informações consulte o site Acreditar Portugal em http://www.acreditaportugal.pt/

Linha de Apoio ao 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, para adaptações físicas e de serviço, de modo a tornarem a oferta turística acessível a todos. O apoio financeiro é de 90% do investimento
até ao limite de 200 mil euros por projeto.
Consulte a Ficha Informativa da Linha de Apoio ao Turismo Acessível e toda a regulamentação legal sobre
este apoio em http://www.turismodeportugal.pt/

COOPJOVEM
Encontra-se a decorrer até ao dia 21 de dezembro de 2016 o prazo para submissão de candidaturas ao
Programa COOPJOVEM, programa de apoio ao empreendedorismo cooperativo. Esta iniciativa da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES), integrada é dirigida a jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 29 anos detentores de uma ideia de negócio, com potencial de crescimento. Os apoios
disponíveis são os seguintes:
• Bolsa, durante o desenvolvimento do projeto cooperativo;
• Apoio técnico (formação, mentoria e acompanhamento), para alargamento de competências na área do
empreendedorismo cooperativo;
• Apoio financeiro, até 15 mil euros para criação e instalação de uma cooperativa.
Mais informações disponíveis em: http://www.cases.pt/programas/coopjovem/

Rede de Oferta de Empregos Internacional
EURES é a rede europeia de serviços de emprego que visa facilitar a mobilidade dos trabalhadores a nível
transnacional e transfronteiriço, no âmbito do Espaço Económico Europeu (EEE) (os 28 Estados-Membros da
União Europeia, a Noruega, Liechtenstein e a Islândia) e Suíça - uma área que integra atualmente 32 países.
Procure toda a informação no site do IEFP em https://www.iefp.pt/eures

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 o
Apoio à mobilidade temporária, para contrato de trabalho cujo local diste pelo menos, 50 Km da
residência do desempregado e o Apoio à mobilidade permanente, para contrato de trabalho
cujo local de trabalho diste, pelo menos, 100 Km da anterior residência do desempregado.
Poderá consultar toda a informação no site do IEFP em : https://www.iefp.pt/

Oferta de Formação Cadaval
Últimas vagas para formação em :
TÉCNICAS DE MARKETING E ESPANHOL COMERCIAL DE 700 HORAS
A iniciar em dezembro/janeiro no Cadaval. Mais informações no Gabinete de Inserção Profissional do Cadaval ou através do email: gip@cm-cadaval.pt

CADAVAL
Atendimento
2ª, 4ª e 6ª feiras
09,00 h às 16,00 h
Tel.: 262 690 161
E-mail:
gip@cm-cadaval.pt
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Agenda e Concursos

Numa lógica de complementaridade/continuidade da Rede Oeste Empreendedor foi aprovada a candidatura em “Copromoção” da OesteCIM (líder) e a AIRO, designada “Promoção do Espírito Empresarial da Região Oeste” . Apresentam-se
assim as iniciativas Concurso de Negócios 2016-2017, os Ateliês de Ideias e o concurso Empreendedorismo nas Escolas
2016-2017.
Contacto OESTECIM para inscrição no Ateliê: Inscrição é obrigatória e limitada à capacidade da sala.
Inscrições em: www.oestecim.pt/Forms/sessaodesensibilizacao

Concurso
“Eu sou
Europeu”

Sessão 'Certificação de PME'

O concurso "Eu sou Europeu" visa
avaliar os conhecimentos dos alunos que
participem nas sessões que são dadas
durante as visitas ao Espaço Europa, um
espaço de informação aos cidadãos
criado pelos Gabinete do Parlamento
Europeu em Portugal e Representação
da Comissão Europeia em Portugal.
Destinatários: Grupos com um mínimo
de 15 e um máximo de 20 elementos
(incluindo um máximo de três
professores). Alunos dos
estabelecimentos do 3º ciclo do Ensino
Básico, com a idade mínima de 13 anos
a completar até dia 31 de dezembro
de 2017.
Prémios : Apoio monetário para uma
viagem a Bruxelas, com o objetivo de
aprofundar o conhecimento sobre as
instituições europeia através de uma
visita ao respetivo centro de visitas.
Prazo limite : 28-04-2017
Para mais informações consulte o site:
http://www.eurocid.pt/

06 de Dezembro 2016, terça-feira
Realiza-se no próximo dia 6 de dezembro, no Porto, uma sessão de sensibilização sobre Certificação de PME, numa
iniciativa da Academia de PME do
IAPMEI.
Esta ação tem como objetivo capacitar
as empresas para uma utilização otimizada da certificação eletrónica de micro, pequenas e médias empresas
Mais informação e inscrições
em https://www.iapmei.pt/

A AIP em parceria com o IAPMEI, vão
realizar dia 15 de dezembro, em Lisboa, com participação gratuita, um
Fórum sobre os instrumentos e soluções
para financiamento para empresas.
Contacto: AIP - Dept. Eventos - eventos@aip.pt / Telef. 21 360 11 10

Recrutamento de Formadores
O IEFP, I.P. tem aberto um concurso,
para recrutamento e seleção de
formadores, para os Centros de
Emprego e Formação Profissional, com
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 20162018.
As candidaturas podem ser
formalizadas através da plataforma
SIGRHE, tendo o prazo limite sido
prorrogado até às 18h do dia 22 de
janeiro, de modo a que os candidatos
possam concluir, junto das entidades
competentes, o procedimento de
certificação do tempo de serviço.
Todas as dúvidas sobre o
procedimento em questão devem ser
enviadas para o endereço
eletrónico: concursoiefp20162018@iefp.pt.
Para mais informações consulte o site
do IEFP em https://www.iefp.pt/

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

