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A LEADER OESTE abriu o primeiro período de candidaturas para apoio a
investimentos no âmbito do programa PDR2020
No âmbito do Programa PDR2020 e atendendo às competências da LEADER OESTE
em matéria de gestão dos Fundos para o período de 2014 a 2020, encontram-se
abertos dois avisos para medias de apoio, para a BAIXO OESTE | Distrito de
Lisboa, até 14 de outubro, para as áreas de Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas e Pequenos Investimentos de Transformação e Comercialização de
Produtos Agrícolas.
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Concursos Abertos - Sistemas de Incentivo
Aviso

Balcão 2020

Data de
Abertura

Data de Fecho

01/SI/2015 | Inovação Produtiva

SI-49-2015-01

17-03-015

31-12-2016

02/SI/2015 | I&DT - Individuais

SI-47-2015-02

17-03-015

2020

07/SI/2015 | I&DT - Co-promoção

SI-47-2015-07

30-03-015

2020

11/SI/2015 | I&DT - Individuais

SI-46-2015-11

28-04-2015

2020

17/SI/2015 | Propriedade Industrial

SI-47-2015-17

03-07-2015

2020

17/SI/2016 | Internacionalização PME

SI-52-2016-17

29-07-2016

31-10-2016 | 19
horas

18/SI/2016 | Qualificação PME

SI-53-2016-18

29-07-2016

31-10-2016 | 19
horas

Aceda a toda a informação em : Compete2020

Mini-manual de Boas Práticas para cand. a incentivos
Consciente das principais dúvidas e dificuldades que surgem durante o processo de preparação de
candidaturas a incentivos, o IAPMEI disponibiliza agora um Mini-manual de Boas Práticas para a elaboração de candidaturas ao SI Inovação e ao SI Empreendedorismo Qualificado e Criativo.
Consulte o documento em : http://www.poci-compete2020.pt/documentacao

“EDIFÍCIOS EFICIENTES 2016” - Fundo de Eficiência
Encontram-se abertas as candidaturas de acesso ao “Fundo de Eficiência Energética” para os setores da habitação e dos serviços.
Esta é a oportunidade para baixar a fatura energética, através de intervenções que promovam a otimização energética, tais como, substituição de equipamentos, aplicação de janelas e isolamentos ou introdução
de tecnologias de gestão e controlo.
Apoio: O financiamento dos projetos assume a forma de subsídio não reembolsável.
Tipo de Beneficiários:
«Beneficiário A»: pessoas singulares proprietárias de edifícios de habitação existente unifamiliar ou de frações autónomas em edifícios multifamiliares.
«Beneficiário B»: são elegíveis como beneficiários do incentivo a atribuir no âmbito do FEE as pessoas coletivas de direito privado proprietárias de edifícios de serviços existentes com a CAE de 35 a 99, com exceção
de todas as entidades integrantes da Administração Pública.

Prazo e forma de apresentação de candidaturas : As candidaturas estão disponíveis até 8 de novembro
e são apresentadas ao FEE através do portal eletrónico do PNAEE http://www.pnaee.pt/fee/
candidaturas2016
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Guia de Apoio ao Empreendedorismo
O IAPMEI disponibiliza agora um Manual de Boas Práticas para a elaboração de candidaturas ao SI Inovação e ao SI Empreendedorismo Qualificado e Criativo.
O Manual e o Guia Prático do Empreendedor, são documentos introdutórios que pretendem ajudá-lo a navegar de forma rápida pela temática do empreendedorismo, estando estruturados de forma simples e sucinta e
disponibilizando um conjunto de links relacionados com cada tema.
Consulte o Manual e o Guia Prático do Empreendedor no site do IAPMEI em https://www.iapmei.pt/ ou aqui

Investe Jovem
Programa destinado a promover a criação de empresas por jovens desempregados, através das
seguintes modalidades de apoio:
- Apoio financeiro ao investimento;
- Apoio financeiro à criação do próprio emprego dos promotores ;
- Apoio técnico na área do empreendedorismo para reforço de competências e para a estruturação
e consolidação do projeto.
Destinatários: Jovens com idade igual ou superior a 18 anos e inferior a 30 anos, inscritos como desempregados no IEFP, e que possuam uma ideia de negócio viável e formação adequada para o desenvolvimento do negócio.
Apoios : até 75% do investimento total elegível.
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

Vida Ativa Jovem Microculturas

data
prevista
A definir

Local da
formação
Cadaval /
Bombarral

Técnicas de confeção Associadas a Produtos
Locais – 300 horas - Enquadra-se na modalidade de educação e formação de adultos – formação modular, destina-se à população desempreDesempregados
A definir
gada que tenha por objetivo adquirir técnicas
de confeção de doçaria tradicional portuguesa.
A formação terá uma duração prevista de 300h
em período laboral.

Cadaval

Técnicas de Marketing e Espanhol Comercial de 700 horas - Enquadra-se na modalidade de
Vida Ativa Jovem, destina-se aos jovens desempregados entre os 18 e 29 anos de idade e com
escolaridade superior ou igual ao 9º ano de
Vida Ativa Jovem escolaridade. O objetivo desta formação é aju- A definir
dar os jovens a adquirir técnicas de marketing e
publicidade conciliando à prática de línguas
estrangeiras. Esta formação terá uma duração
total de 700h, sendo que 400h integram a formação prática em contexto de trabalho.

Cadaval

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

Poderá consultar as restantes formações no Plano de Formação no site do Município em :
h p://www.cm-cadaval.pt/
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Agenda
Dia 23 de Setembro de 2016, nas
instalações da AIRO, irá decorrer
uma sessão de divulgação do Programa GALP Energy Maneger.
O Galp Energy Manager é um Programa nacional de Eficiência Energética, promovido pela Galp em
parceria com a ISA Energy – VPS Group, que tem por
objetivo dotar as indústrias de um sistema de monitorização, gestão e controlo, com vista à otimização da
fatura mensal de energia elétrica.
O Programa é financiado em 80% a fundo perdido
pela ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. Uma oportunidade a não perder!”.
12:30 - Demonstração KISENSE - Vera Melo - VPS/ISA
Energy
12:45 - Debate
13:00
Encerramento
com
cocktail
Inscreva-se em www.airo.pt ou aqui

FEIRAS DO MUNICÍPIO
FEIRA DA VILA DO CADAVAL
Junto ao Mercado Municipal—
Rua Boaventura Duarte
- 17 de setembro
- 21 de outubro
- 18 de novembro

Avenida dos bombeiros e

FEIRA DE VELHARIAS, ARTESANATO E COLECIONISMO
Praça da República
- 24 de setembro
- 22 de outubro
- 26 de novembro
Consulte as normas de participação no site do Município em
http://www.cm-cadaval.pt/

Concursos
P r é m i o
Floresta
e
Sustentabilidade
é uma iniciativa
desenvolvida
pela
CELPA
(Associação da
I n d ú s t r i a
Papeleira)
associada ao Correio da Manhã e ao
Jornal de Negócios e conta com o
Patrocínio do Ministério da Agricultura,
Florestas e Desenvolvimento Rural, e
com o apoio da PwC.
Prazo de candidatura : até 31 de
outubro de 2016
Destinatários -- Empresas, entidades,
empresários, entre outros, que
desenvolvam a sua atividade em
território nacional em áreas como a
silvicultura e outras atividades florestais,
como a extração e exploração, a
produção florestal, a investigação
científica, o associativismo, entre outros.
Os prémios a atribuir — 5 Mil euros
por categoria e ainda num plano de
meios de divulgação, nomeadamente no
Correio da Manhã, no Jornal de
Negócios, em versão papel e em linha,
e nos sítios Internet da CELPA e do
Prémio Floresta e Sustentabilidade
Os vencedores serão galardoados na
Cerimónia Final do Prémio Floresta e
Sustentabilidade.
Mais informações
no site da cofina
eventos em : http://cofinaeventos.pt/
premioflorestas/

Prémio da União
Europeia
para Mulheres
Inovadoras
2017 |
O Turismo de Portugal desafia os
p o r t u g u e s e s :
“Ponha Portugal no Mapa” é a
nova Campanha de Turismo
Interno
“Ponha Portugal no Mapa" é o mote
para a nova campanha do Turismo
de Portugal, com início a 8 de
setembro, destinada à promoção do
Turismo Interno.
Está lançado o desafio a todos os
portugueses: partilharem o que de
mais bonito e inspirador existe no
nosso país e assim participarem num
grande vídeo mapa de Portugal.
Todas as semanas será lançado um
desafio na plataforma
www.ponhaportugalnomapa.pt, a
que se poderá responder com um ou
mais vídeos, de 5 a 20 segundos,
feitos com o telemóvel.
Para isso, basta descarregar a
aplicação e começar a filmar.

Candidaturas até 3 de novembro
O prémio reconhece as mulheres empreendedoras que de forma bemsucedida trouxeram inovações para o
mercado.
Ao Prémio da União Europeia para
Mulheres Inovadoras de 2017, lançado pela Comissão Europeia (CE), pode candidatar-se qualquer mulher de
qualquer nacionalidade que viva
num Estado-Membro da UE ou
num país associado ao Programa Horizonte 2020.
Este ano, o concurso também está
aberto a mulheres de qualquer nacionalidade que vivam num país europeu, que tenham fundado ou cofundado uma empresa com um volume de
negócios igual ou superior a 100 mil
euros.
No total, existem quatro prémios:
1º Prémio – 100 000 euros
2º Prémio – 50 000 euros

Consulte a plataforma, veja o vídeo
em YouTube.com/Visitportugal,
aceite o desafio e participe.

3º Prémio – 30 000 euros
Prémio de Inovadora Emergente – 20
000 euros
Mais informações sobre o Prémio da
União Europeia para Mulheres em
http://ec.europa.eu/

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

