Empreendedorismo
Concursos

Inves mento

Estágios

Oportunidades & Incen vos

Emprego

Empresas

Candidaturas

Município do Cadaval

Financiamento

Boletim Informativo - dezembro 2017
CANDIDATURAS ABERTAS

O IFRRU 2020 é um instrumento financeiro
destinado a apoiar investimentos em reabilitação urbana, que cobre todo o território
nacional.
Para potenciar mais investimento, o IFRRU2020 reúne diversas fontes de financiamento, quer fundos europeus do PORTUGAL
2020, quer fundos provenientes de outras
entidades como o Banco Europeu de Investimento e do Banco de Desenvolvimento do
Conselho da Europa, conjugando-os com fundos da banca comercial.
Quem se pode candidatar ?
Qualquer entidade, singular ou coletiva, pública ou privada, com título bastante que lhe
confira poderes para realizar a intervenção.
Que intervenções são apoiadas ?
- Reabilitação integral de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos ( ou no caso
de idade inferior, que demonstrem um nível
de conservação igual ou inferior a 2, nos
termos do Decreto-Lei nº 266-B/2012, de
31 de dezembro)
- Reabilitação de espaços e unidades industriais abandonadas;
- Intervenções em edifícios de habitação social que sejam alvo de reabilitação integral.
No mesmo pedido de financiamento, o IFRRU
2020 apoia medidas de eficiência energética complementares às intervenções de reabilitação urbana.
Os edifícios reabilitados podem destinar-se
a qualquer uso, nomeadamente habitação,
atividades económicas e equipamentos .

Em que territórios ?
Os edifícios a reabilitar têm de estar localizados numa área delimitada pelo Município: Área de Reabilitação Urbana Ação
(ARU)/Plano de Ação de Regeneração
Urbana (PARU CADAVAL).
Que despesas são financiadas?
Todas as despesas relativas à obra de
reabilitação urbana e às medidas de eficiência energética
Quais os apoios Disponíveis ?
Os apoios são concedidos através de produtos financeiros de dois tipos (não acumuláveis):
- Empréstimos - concedidos pelos bancos
selecionados, com maturidade até 20 anos,
períodos de carência equivalentes ao período do investimento + 6 meses (máxi. 4
anos) e taxas de juro abaixo das praticadas no mercado para investimentos da
mesma natureza;
- Garantias - associadas a empréstimos
concedidos pelos mesmos bancos, destinando-se a projetos que não dispõem de garantia bastante.

Nesta edição:

- IFRRU 2020—
Instrumento Financeiro
- Candidaturas Compete
2020
- Apoios ao Investimento
no Oeste
- Medidas e Programas
de Apoio ao Emprego e
Formação
- Formação no Cadaval
- Estratégia e Apoios ao
Turismo
- Prémio Green Key
- Concursos Europeus
- Registo de produtores
Aos projetos podem ainda ser atribuídos - Registo de Produtos
benefícios fiscais já decorrentes da lei, ine- Tradicionais Portugueses
rentes à sua localização e natureza da
intervenção.

COMO ELABORAR UMA CANDIDATURA
São necessários 3 passou para elaborar o pedido de financiamento
1 - Pedido de Parecer de Enquadramento à Câmara Municipal da localização do imóvel ( através de formulário próprio);
2 - Certificado Energético do imóvel antes da intervenção, elaborado por
perito qualificado pela ADENE;
3 - Pedido de Financiamento junto dos bancos selecionados.

Para mais informações poderá :
Dirigir-se à Câmara Municipal ou através do email: reabilitacao.urbana@cm-cadaval.pt
Mais informações no Portal da Habitação em : http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/reabilitacao/ifrru/

Concursos Abertos - Sistemas de Incentivo
No âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva encontram-se abertos os seguintes avisos de candidaturas:
Aviso

Balcão 2020

Data de Abertura

Data de Fecho

Sistema de Incentivos

11/SI/2015 | I&DT - Individuais
17/SI/2015 | Propriedade Industrial
23/SI/2017 | I&DT Propriedade Intelectual e Industrial
- Projetos Individuais
24/SI/2017 | I&DT - Internacionalização - Projetos Individuais
25/SI/2017 | I&DT Industrial à Escala Europeia - Projetos Individuais
e em Copromoção
26/SI/2017 - SI Inovação Produtiva
| Inovação Produtiva
27/SI/2017 - SI Inovação Produtiva
| Inovação e Emprego
28/SI/2017 - SI Internacionalização
das PME - Projetos Conjuntos
29/SI/2017 - SI I&DT - Projetos
Demonstradores em Copromoção
30/SI/2017 - SI I&DT - Projetos
Demonstradores Individuais

SI-46-2015-11

28-04-2015

2020

SI-47-2015-17

03-07-2015

2020

SI-46-2017-22

15-11-2017

31-12-2018

SI-47-2017-23

Fase I: 15-11-2017
Fase II: 15-01-2018

Fase I:15-01-2018
Fase II:15-032018

SI-47-2017-24

Fase II: 29-12-2017
Fase III: 15-02-2018

Fase II: 15-022018
Fase III: 29-032018

SI-53-2017-25

24-11-2017

02-04-2018

SI-53-2017-26

24-11-2017

02-04-2018

SI-52-2017-27

27-11-2017

02-04-2018

SI-47-2017-28

04-12-2017

31-01-2018

SI-47-2017-28

04-12-2017

31-01-2018

Aceda a todos os concursos abertos e toda a informação em: http://www.poci-compete2020.pt

Apoios aos Investimentos no Oeste
A LEADER OESTE abriu novo período de candidaturas para apoio a investimentos no âmbito
do programa PDR2020, nomeadamente nas operações:
Medida 10.2.1.1 - Regime Simplificado de Pequenos Investimentos na Agricultura
Medida 10.2.1.4 - Cadeias Curtas e Mercados Locais
Medida 10.2.1.6 - Renovação de Aldeias
Enquanto entidade gestora do DLBC ALTO E BAIXO OESTE informa que estão disponíveis avisos de concurso
no âmbito do SI2E - Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e Emprego, nomeadamente:
BAIXO OESTE | AVISO Nº CENTRO - M8-2017-37

Organismos Intermédios na Região Oeste (Operações no Concelho de Cadaval)
• Projetos de até 100.000€ de investimento - Leader Oeste -DLBC
DLBC Rural Baixo Oeste ( leaderoeste@netvisao.pt )
• Projetos de 100.000€ a 235.000€ de Investimento—Oeste
Oeste CIM (geral@oestecim.pt)

Para mais informações poderá consultar:
http://www.cm-cadaval.pt/Desenvolvimento-economico--Divulgacao
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/
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Medidas e Programas de Apoio ao Emprego e Formação
PROGRAMA DE EMPGREGO E APOIO
À QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA E INCAPACIDADE

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA MEDIDAS ÉSTÁGIOS PROFISSIONAIS
O Conselho Diretivo do Instituto do Emprego e
Formação Profissional (IEFP) deliberou prorrogar
até às 18 horas do dia 3 de janeiro de 2018 o
período para apresentação de candidaturas à
medida Estágios Profissionais, que visa apoiar
a realização de estágios profissionais por desempregados inscritos no IEFP.
A medida consiste em estágios com a duração de
9 meses, não prorrogáveis, tendo em vista promover a inserção de jovens no mercado de trabalho ou a reconversão profissional de desempregados.
Consulte: https://www.iefp.pt/apoios/

O Programa de apoio ao emprego e qualificação no âmbito da reabilitação profissional
integra diversas modalidades de apoio, destiCADAVAL
nadas às pessoas com deficiência e incapaciAtendimento
dade , que apresentam dificuldades no aces2ª, 4ª e 6ª feiras
so, manutenção e progressão no emprego.
09,00 h às 16,00 h
As medidas de apoios são: Apoio à Qualifi- Tel.: 262 690 161
cação; Apoio à Integração, Manutenção e
E-mail:
Reintegração no Mercado de Trabalho; Em- gip@cm-cadaval.pt
prego Apoiado; Marca Entidade Empregadora Inclusiva e outros Apoios Complementares.

RECRUTAR NO ESTRANGEIRO
O recrutamento de trabalhadores de outros países pode permitir que as empresas contratem trabalhadores, nomeadamente quando existe escassez de
mão‑de‑obra nacional em certos sectores específicos.
Porém, procurar trabalhadores noutros países poderá ser uma tarefa difícil
para quem nunca o fez anteriormente.
O IEFP pode prestar aos empregadores (em particular as pequenas e médias
empresas) serviços que lhes facilitam o acesso aos potenciais trabalhadores
disponíveis no Espaço Económico Europeu (EEE) e/ou noutros países (países terceiros).
Poderá ainda registar a sua oferta de emprego, indicando as características
do posto de trabalho e funções a desempenhar, o perfil profissional que pretende, as condições oferecidas e a área geográfica onde pretende a divulgação / recrutar os trabalhadores
Consulte toda a informação em : https://www.iefp.pt/recrutar-no-estrangeiro

Turismo
ESTRATÉGIA PARA O TURISMO 2027
A Estratégia para o Turismo
2027 pretende
ser o referencial
estratégico para
o Turismo em
Portugal na próxima
década,
tendo por base
um processo participativo, alargado e criativo
com contributos
de diversos ângulos da sociedade
nas suas várias
valências.

Consulte
o
documento
www.turismodeportugal.pt/

em

:

http://

LINHA DE APOIO À QUALIFICAÇÃO DA
OFERTA 2017-2018
As empresas de turismo
vão continuar a aceder à linha de financiamento decorrente do
Protocolo, assinado no dia 17 de março na BTL - Feira
Internacional de Turismo, entre o Turismo de Portugal e as
instituições bancárias.
A Linha de Apoio à Qualificação da Oferta 2017 é um
instrumento de crédito que visa proporcionar às empresas do setor do turismo melhores condições no acesso ao
financiamento.
De acordo com os critérios fixados no protocolo, que vigora até 31 de dezembro de 2018, vai ser privilegiado
o investimento em projetos distintivos e inovadores, assim
como na requalificação de empreendimentos turísticos, no
sentido de os posicionar e afirmar em segmentos de maior valor acrescentado. O desenvolvimento de projetos de
empreendedorismo na área da animação turística, bem
como de projetos na área da restauração de interesse
para o turismo, estão também entre os eixos de investimento contemplados
Aceda à ficha em : http://www.turismodeportugal.ptx
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Prémios
Candidaturas Green Key | Edição 2018
Estão abertas, até ao dia 31 de janeiro de 2018, as candidaturas ao prémio Green Key, edição 2018.
O Green Key é um galardão internacional presente em 56 países com 2600 estabelecimentos premiados.
É um programa ambiental, voluntário, independente, não-governamental, sem fins lucrativos e integra estabelecimentos que
valorizam a Gestão Ambiental e promovem a Educação Ambiental para a Sustentabilidade.
O programa destina-se a empreendimentos turísticos, parques de campismo, alojamento local e restaurantes.
A Agência Portuguesa do Ambiente integra o júri nacional desde a génese deste projeto.
Formalize a sua candidatura em: https://greenkey.abae.pt/plataforma/
Saiba mais aqui informações em: https://greenkey.abae.pt/sobre/

Concursos
Concurso de Ideias “Vamos
mudar
o
mundo”
até 21 janeiro de 2018
O Concurso de Ideias “Vamos
mudar o mundo”, promovido pelo Centro Nacional de
Cultura, com a revista EGOÍSTA e o alto patrocínio de
Sua Excelência o Presidente da República, tem como
objetivo encontrar uma ideia que possa contribuir para a
construção de um mundo melhor. Podem concorrer todos
os cidadãos portugueses, sem quaisquer limites etários ou
outros. A ideia deve ser apresentada por escrito, em
língua portuguesa, com um máximo de 5.000 caracteres
e enviada exclusivamente para o endereço de email vamosmudaromundo@cnc.pt.

Candidaturas para os Prémios AHRESPA
abertas até 15 de fevereiro de 2018
Estão abertas as candidaturas à 4.ª edição
dos Prémios AHRESP. Os prémios promovidos
pela Associação da Hotelaria, Restauração
e Similares de Portugal visam distinguir o que de melhor se
fez nos setores da hotelaria, restauração e promoção turística em Portugal, em 2017 e permitem inscrições gratuitas e a
votação do público em geral.
Os resultados serão conhecidos num evento que tem data
marcada para 28 de maio de 2018.
Saiba mais informações em: http://www.premiosahresp.pt/

Oportunidades e Curiosidades
REGISTO DE PRODUTORES
Foi implementado no SILiAmb o
Sistema de Registo de Produtores
de Óleos Alimentares, Óleos Lubrificantes, Pneus, e Veículos, previsto no n.º 5 do artigo 10º-A do
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5
de setembro, da sua atual redação, e nos artigos 45.º e
sequentes do mesmo diploma. Esta legislação define que
os produtores de produtos estão obrigados a comunicar à
Agência Portuguesa do Ambiente, através do sistema integrado de registo eletrónico de resíduos (SIRER) previsto no
artigo 45.º, o tipo e a quantidade de produtos colocados
no mercado.
Assim, com efeitos a partir de 23 de outubro de 2017,
deve ser iniciado o registo de Produtores de Pneus, Óleos
Lubrificantes e Veículos:
Passo 1 - Registo SILiAmb (apenas para utilizadores que
não tenham ainda credenciais de acesso)
Passo 2 - Enquadramento de produtor
Entre 1 de janeiro e 31 de março de 2018, os respetivos
produtores devem submeter a declaração anual de estimativa de produtos a colocar no mercado em 2018.
Saiba mais informação em :
http://www.apambiente.pt/

INSCREVA UM PRODUTO TRADICIONAL
NO SITE
“Produtos Tradicionais Portugueses “
A Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
(DGADR), em colaboração com a Federação Portuguesa das
Confrarias Gastronómicas (FPCG) e a MINHA TERRA - Federação Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local,
tem vindo a desenvolver um trabalho com vista à valorização e promoção dos produtos tradicionais, que concorrem
para o desenvolvimento sustentável do território e para a
preservação e manutenção deste património nacional.
O formulário para pedido de inscrição dum produto tradicional no site “ProdutosTradicionais Portugueses” deverá ser
enviado para o email dspaa@dgadr.pt
A Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural em
conjunto com a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas e a Federação MINHA TERRA analisará o referido pedido apreciando a sua tradicionalidade no âmbito da
gastronomia local/regional/nacional.
Com base nesta análise, será elaborada a
respetiva ficha de produto, a disponibilizar
no site dos “Produtos Tradicionais Portugueses”.
https://
Saiba
mais
informação
em:
tradicional.dgadr.gov.pt/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

