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Ações cole vas de internacionalização— Financiar projetos que desenvolvam ou reforcem estratégias cole!vas de internacionalização, preferencialmente direcionadas a PME, através de campanhas cole!vas de promoção internacional e de iden!ﬁcação de oportunidades e constrangimentos de acesso a novos mercados.
Encerramento do concurso a 28 de outubro e tem aplicação para inves!mentos localizados em duas, ou
mais, regiões menos desenvolvidas - Norte, Centro e Alentejo.

Internacionalização das PME - Alargar a base exportadora nacional, aumentando o número de novas empresas exportadoras ou incrementando o volume das vendas internacionais das empresas que já exportam.
São concedidos incen!vos a projetos que reforcem a capacitação empresarial das PME para a internacionalização e que aumentem a qualiﬁcação especíﬁca dos a!vos em domínios relevantes para a estratégia de inovação, internacionalização e modernização das empresas. Encerramento do concurso a 31 de outubro e
tem aplicação nas regiões Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve.
Qualiﬁcação das PME— Promover a compe!!vidade das PME e a sua capacidade de resposta ao mercado
global o concurso do sistema de incen!vos à qualiﬁcação das PME. São susce:veis de apoio os projetos com
inves!mentos de reforço das capacidades de organização e gestão das PME e de qualiﬁcação especíﬁca dos
a!vos em domínios relevantes para a estratégia de inovação, internacionalização e modernização das empresas. Encerramento do concurso a 31 de outubro e tem aplicação em todas as regiões do con!nente.

até 15 setembro

Ações I&D - Inves gação e Desenvolvimento - Aumentar o inves!mento empresarial em inves!gação e
inovação para promover o acréscimo das a!vidades económicas intensivas em conhecimento e a criação de
valor baseada na inovação, através de novos produtos e serviços. Encerramento do concurso a 30 de setembro e tem aplicação para as regiões do Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve.
Incen vos à I&D - Aumentar o inves!mento empresarial em I&I – Inves!gação e Inovação, visando a criação
e dinamização de núcleos de I&I nas PME através do desenvolvimento e reforço das competências internas
das empresas para a produção de conhecimento com potencial efeito na compe!!vidade e inovação empresarial, no âmbito do plano de a!vidades de I&D, e por um tempo limitado. Encerramento do concurso a 30
de setembro e tem aplicação para inves!mentos localizados em duas, ou mais, regiões menos desenvolvidas - Norte, Centro e Alentejo.

até 31 de outubro

O COMPETE 2020 - Programa Operacional para a Compe vidade e Internacionalização, lançou cinco concursos de apoio às empresas, nomeadamente às de pequena e
média dimensão (PME), numa dotação ﬁnanceira total de 160 milhões de euros, para
a promoção da internacionalização, qualiﬁcação e desenvolvimento tecnológico.

Acelerador de inves mento no âmbito do Portugal 2020 - Projetos de Execução Rápida | Concurso Aberto
Inovação Empresarial - Estes projetos têm como obje!vo es!mular a !pologia de Inves!mento designada por
“Inovação Empresarial” que possam ser executados num período de 12 meses, prorrogável por mais 6 meses.
Este concurso propõe uma majoração adicional de 10 % , sobre o inves!mento elegível realizado nos primeiros 12 meses de execução dos projetos. O concurso é dirigido a empresas que visem a produção de bens e
serviços transacionáveis e internacionalizáveis.

Consulte os Avisos dos Concursos e candidate o seu projeto no Balcão 2020 em
h:ps://balcao.portugal2020.pt/

ENCERRAMENTO DAS CANDIDATURAS À MEDIDA ESTÍMULO EMPREGO
O Governo Português decidiu introduzir novas regras nos apoios à contratação e com vista a efetuar as necessárias adequações ao sistema de informação, pelo que o período de candidaturas à
Medida EsOmulo Emprego estará encerrado até setembro de 2016.
A elegibilidade à medida de apoio à contratação será man da nos seguintes termos:
- As candidaturas à Medida Es:mulo Emprego que tenham sido subme!das até à presente data de encerramento, serão analisadas à luz da
portaria que regula os apoios à contratação atualmente em vigor
(Portaria n.º 149-A/2014, de 24 de julho);
- As empresas que apresentarem ofertas de emprego junto do IEFP poderão apresentar uma candidatura ao abrigo das novas regras de apoio
à contratação, assim que os respe!vos formulários se encontrem disponíveis.
Para mais informações consulte o GIP Cadaval das 13:30 h às 16:00 h
Telefone : 262 069 161 email:gip@cm-cadaval.pt

SÁBADO – 22 DE OUTUBRO DE 2016
INSTALAÇÕES DO CAERO (TORRES VEDRAS)
Na con!nuidade do 1º e 2º Congresso, o
ISPO vai levar a efeito mais uma edição do
congresso, contado com a presença de 14
oradores de reconhecida reputação proﬁssional e académica, que par!lharão as
suas experiências e conhecimentos. O
evento, aberto ao público , é especialmente dirigido a técnicos que integram
departamentos de Recursos Humanos de empresas privadas e públicas, quadros superiores, gestores, empresários, estudantes e inves!gadores da área dos Recursos Humanos e ciências empresariais.
PROGRAMA
Evento a realizar pelo ISPO em parceria com o CAERO será composto por quatro !pos de acontecimentos
que ocorrem em simultâneo:
- Workshops – 4 sessões (em duas salas de 25 pessoas) que serão repe!dos em dois horários de manhã e de
tarde, de modo a permi!r que os par!cipantes possam assis!r ao WS que decorreu enquanto estava em
outra a!vidade;
- Debates – duas sessões (auditório de 50 pessoas) com debate entre dois oradores e um moderador;
- Seminários/palestra – Auditório de 250 pessoas, onde se realiza a sessão de abertura, seguido de 4 palestras ou seminários e uma a!vidade ﬁnal de encerramento, onde se juntam todos os par!cipantes;
- Expositores – Espaço do Hall a ser ocupado por expositores de a!vidades relacionadas com Recursos Humanos.

INFORMAÇÕES : ispo.congressogp@gmail.com
INSCRIÇÕES : congressogestao.ispo.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

