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SI2E — Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
Foi recentemente
publicada a Portaria n.º 105/2017,
que define o regulamento geral do
Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao
Emprego (SI2E).
Este sistema de incentivos pretende complementar os apoios existentes para as empresas
no Domínio "Competitividade e Internacionalização", tendo um enfoque em pequenos projetos empresariais (sobretudo em regiões de
baixa densidade).
Pretende-se, apoiar de forma simplificada
projetos de dimensão local, promovidos por
micro e pequenas empresas e que permitam
criar emprego e valor com base em recursos
endógenos. O SI2E deverá permitir apoiar
projetos que, pela sua dimensão/natureza/
ausência de cariz exportador ou menor cariz
de inovação não possam ser apoiados no âmbito dos Sistemas de Incentivos do Domínio
Competitividade e Internacionalização.

· Beneficiários: micro ou pequenas empresas
( 1 a 49 Colaboradores )
·Âmbito territorial: O SI2E tem aplicação em
todo o território do continente
· Limites de investimento elegível:
• Até 100 mil euros, nas Intervenções GAL
( Grupos Ação Local);
• Superior a 100 mil e até 235 mil euros,
nas Intervenções CIM ( Comunidades Intermunicipais)
· Incentivos - Não Reembolsável – Fundo
Perdido:
• Investimento físico, na componente FEDER
(30% a 60%);
•Investimento em criação de emprego, na
componente FSE (100%).
Para uma informação mais completa e devem ser consultada a Portaria, do Regulamento Específico do Domínio da Inclusão Social e Emprego, aprovado em anexo à Portaria
n.º 97 -A/2015, 30 Março, alterado pela
Portaria n.º 181-C/2015, 19 Junho, e pela
Portaria n.º 265/2016, 13 Outubro.
As candidaturas deverão abrir em abril de
2017.

Nesta edição:
- Candidaturas Compete
2020
- Capitação para o Investimento Social
- Eficiência Energética
- PDR 2020
- RERAE
- Medida Reativar
- Estágios Profissionais
- Contrato Emprego
- Qualificação de Pessoas com Deficiência
-Ações de Promoção e
Comercialização de
Artesanato
- Qualificação Oferta
2017

O Município irá realizar em colaboração com a Leader Oeste/Oestecim uma ação de esclarecimento
e informação sobre o SI2E, a agendar brevemente
O Cadaval recebe, pelo terceiro ano, esta iniciativa de promoção do emprego, que conta com organização conjunta do Programa "CLDS 3G Melhor Cadaval" (coordenado pela Associação Leader Oeste) e Câmara Municipal do
Cadaval, através do GIP.
Este dia tem por objetivo constituir um espaço de partilha para quem procura e
oferece trabalho, com ações de divulgação de oportunidades concretas de
emprego, formação e apoio à empregabilidade.
A iniciativa pretende responder àquela que é a principal preocupação dos
cidadãos – o desemprego, visando também sublinhar o comprometimento continuado das entidades ou empresas locais e nacionais com o emprego e a melhoria da empregabilidade», acrescenta.
A organização aconselha todos os interessados em visitar a Feira de Emprego,
que se façam acompanhar de currículo atualizado, de forma a poderem apresentar candidaturas a ofertas de emprego.
Para mais informações contatar: GIP Cadaval ou CLDS—Cadaval
através dos emails: gip@cm-cadaval.pt e clds.cadaval@gmail.com

Concursos Abertos - Sistemas de Incentivo
No âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva encontram-se abertos os seguintes avisos de candidaturas:
SI - Sistema de Incentivos
Aviso N.º 09/SI/2017 - Sistema de Incentivos Empreendedorismo - Empreendedorismo Qualificado e Criativo
Data de início: 10-04-2017 | Data de encerramento: 10-07-2017
• AVISO SI-51-2017-09
SI - Sistema de Incentivos
Aviso N.º 11/SI/2017 - Sistema de Incentivos Internacionalização das PME – Internacionalização das PME
Data de início: 10-04-2017 | Data de encerramento: 30-06-2017
• AVISO SI-52-2017-11
SI - Sistema de Incentivos
Aviso N.º 12/SI/2017 - Sistema de Incentivos Qualificação das PME – QUALIFICAÇÃO DAS PME
Data de início: 10-04-2017 | Data de encerramento: 30-06-2017
• AVISO SI-53-2017-12
SI - Sistema de Incentivos
Aviso N.º 06/SI/2017 - Inovação Produtiva - Regime Contratual
Data de início: 07-04-2017 | Data de encerramento: 31-12-2017
• AVISO SI-49-2017-06
SI - Sistema de Incentivos
AAC 07/SI/2017 - Sistema de Incentivos à Inovação | Inovação Produtiva
Aceda a todos os concursos abertos e toda a informação em : Compete2020

Capacitação para o Investimento Social
Estão abertas as candidaturas ao instrumento de financiamento Capacitação para o Investimento Social, com
financiamento do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE) do Portugal 2020, nos termos do
Aviso POISE-39-2017-03
Entidades Beneficiários: Cooperativas; Associações mutualistas; Misericórdias; Fundações; Instituições particulares de solidariedade social não abrangidas pelas alíneas anteriores; Associações com fins altruísticos que
atuem no âmbito cultural, recreativo, do desporto e do desenvolvimento local; Entidades abrangidas pelos
subsetores comunitário e autogestionário, integrados nos termos da Constituição no setor cooperativo e social.
Ações elegíveis:
- O diagnóstico de necessidades de capacitação (designado por “intervenção zero”), o qual constitui uma
intervenção obrigatória no quadro da operação a apoiar e tem que ser desenvolvido por uma entidade externa ao beneficiário;
- O plano de capacitação, da responsabilidade do beneficiário, do qual podem constar, no máximo, 5 intervenções de capacitação adicionais a apoiar., nomeadamente: Modelo de criação de valor; Avaliação de
impacto; Estratégia, parcerias e crescimento; Marketing, comunicação e angariação de fundos; Estrutura, governação, liderança e recursos humanos; Gestão financeira, controlo e risco; Gestão de operações e tecnologias de informação.
Prazo para apresentação de candidaturas: de dia 19 de junho de 2017, no Balcão 2020.
Para mais informações consulte: h p://inovacaosocial.portugal2020.pt/

PDR 2020 — Avisos Abertos
Operação 3.2.1 - Investimento na Exploração Agrícola (Jovens Agricultores) 10º Anúncio
Prazo de Abertura : de 2 de Março de 2017 às 12:00 a 31 de Maio de 2017 às 17:00
Operação 3.1.1 - Jovens Agricultores (4º Anúncio)
Prazo de Abertura : de 2 de Março de 2017 às 12:00 a 31 de Maio de 2017 às 17:00

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

Programa Capitalizar

PRORROGAÇÃO - Regime Excecional de Regularização da Atividade Económica - Foi publicada no Diário
da República a Lei n.º 21/2016 de 19 de julho que tem
como objetivo assegurar que o regime excecional que
decorreu durante 2016 de regularização das explorações pecuárias e outras, e com condições de aceitar mais
candidaturas durante mais alguns meses, no limite
até JUNHO de 2017. É permitida regularizar explorações que não tenham chegado a iniciar a sua atividade,
tenham cessado ou sido suspensas há mais de um ano,
desde que existissem, iniciadas ou acabadas, instalações
de suporte dessa atividade à data de entrada em vigor
do Decreto -Lei n.º 165/2014, de 5 de Novembro. Esta
possibilidade é extensível às explorações que se destinem ao apoio da atividade agropecuária, da agricultura, horticultura, fruticultura, silvicultura e apicultura, designadamente armazéns, anexos e centrais de frio.
Os pedidos deverão ser submetidos através do Balcão do
Empreendedor ou junto de cada entidade coordenadora
ou licenciadora. https://bde.portaldocidadao.pt/

A nova Linha de Crédito Capitalizar, no âmbito
do Programa Capitalizar, é gerida pela PME
Investimentos em articulação com o Sistema Nacional de Garantia Mutua, e destina-se a PME com
montantes de financiamento por empresa entre
25 mil e 2 milhões de euros e com prazos entre 3 a 10 anos.
Em vigor a partir de 1 de fevereiro de 2017, a Linha de
Crédito Capitalizar será disponibilizada nos balcões dos
bancos protocolados e é estruturada da seguinte forma:
Linha Micro e Pequenas Empresas Dotação: 400 milhões de
euros.
Objetivo: potenciar o acesso a financiamento para investimentos em ativos e reforço de capitais para Micro e Pequenas Empresas.
Com a disponibilização destas Linhas de Apoio pretende-se o
reforço de instrumentos que permitem criar melhores condições de investimento para as empresas.
Para mais informações consulte:
http://www.pmeinvestimentos.pt/

Medida Reativar
Encontram-se abertas candidaturas para a Medida Reativar, instituída através da Portaria n.º 86/2015,
tem como objetivo promover a reintegração profissional de desempregados de longa duração e de muito
longa duração, com mais de 30 anos, através da realização de estágios profissionais com a duração de 6
meses. Podem candidatar-se desempregados com a idade mínima de 31 anos, inscritos nos serviços de
emprego há pelo menos 12 meses que nos últimos 3 anos não tenham sido abrangidos por uma medida de
estágios financiada pelo IEFP. São prioritários os destinatários que nos três anos anteriores à data da seleção pelo IEFP, não tenham beneficiado de qualquer medida ativa de emprego, excetuando as de formação profissional. Procure toda a informação no site do IEFP em https://www.iefp.pt/eures ou para o Gabinete de Inserção Profissional do Cadaval ou através do email: gip@cm-cadaval.pt

Medida de Estágios Profissionais
Foi publicada a Portaria n.º 131/2017 - Diário da República n.º 70/2017, Série I de 2017-04-07, que
regula a criação da Medida de Estágios Profissionais, que consiste no apoio à inserção de jovens no
mercado de trabalho ou à reconversão profissional de desempregados.

Medida Contrato Emprego
Abertura de novo prazo de candidaturas de 1 a 31 de maio para a Medida Contrato Emprego, para
apoio financeiro aos empregadores que celebrem contratos de trabalho sem termo ou a termo certo, por
prazo igual ou superior a 12 meses, com desempregados inscritos no IEFP, com a obrigação de proporcionarem formação profissional aos trabalhadores contratados.

Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade
Encontra-se aberto até 30 de abril de 2017, as a ações de formação inicial – Percursos B, com uma duração máxima de 36 meses, iniciadas ou a iniciar em 2017 e nos anos seguintes, no âmbito da Medida
de Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade, na região de Lisboa e Vale do Tejo. Podem
realizar formação as Entidades formadoras de direito privado e de direito público, que não façam
parte da administração direta do Estado, e que detenham estruturas especificamente vocacionadas para
a área da deficiência e as Entidades empregadoras que realizem cursos de formação profissional para
os seus trabalhadores com deficiência e incapacidade
Poderá consultar toda a informação no site do IEFP em : https://www.iefp.pt/

Ações de Promoção e Comercialização de Artesanato
No âmbito do Programa de Promoção das Artes e Ofícios, são concedidos apoios à participação em
ações de promoção e comercialização que visem fomentar os serviços e ou produções relativos às atividades de atividades artesanais, através das seguintes iniciativas: a) Feiras e certames de promoção e
comercialização do artesanato; b) Outras ações de promoção das produções artesanais, cuja relevância
o justifique. Podem candidatar-se a estes apoios as unidades produtivas artesanais (UPA), de natureza
singular ou coletiva, legalmente constituídas e reconhecidas. P
Poderá consultar toda a informação no site do IEFP em : https://www.iefp.pt/

CADAVAL
Atendimento
2ª, 4ª e 6ª
feiras 09,00 h
às 16,00 h
Tel.: 262 690
161
E-mail:
gip@cmcadaval.pt
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Linha de Apoio à Qualificação da Oferta 2017
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.
As empresas podem candidatar projetos de requalificação de empreendimentos turísticos existentes, incluindo a ampliação dos mesmos, ou até a criação de empreendimentos turísticos, desde que se demonstrem diferenciadores em relação à
oferta existente e importantes para o posicionamento competitivo do destino, ou resultem da adaptação de património cultural edificado classificado ou de intervenções de reabilitação urbana em áreas de interesse turístico.
São ainda elegíveis a criação e requalificação de empreendimentos, restauração, equipamentos ou atividades de animação, desde que de interesse para o turismo e se diferenciem da oferta existente na região. Os fundos públicos irão também
apoiar o desenvolvimento de novos negócios turísticos, no contexto do apoio empreendedorismo no setor, que apresentem
um investimento elegível máximo de 500 mil euros, sejam promovidos por pequenas ou médias empresas a criar ou com, no
máximo, 2 anos de atividade completos.
Para mais informações consulte o site do Turismo de Portugal em : http://www.turismodeportugal.pt/

Oportunidades e Curiosidades
Missões Empresariais
Agendadas para 2017
A AERLIS apoia as empresas que pretendam abordar novos
mercados, procurar novos parceiros comerciais, aumentar as
suas exportações, identificar oportunidades de negócios e
parcerias ou implementar-se em mercados externos
Conheça nas As empresas com projetos para a Internacionalização aprovados no âmbito do Portugal 2020 poderão
enquadrar a participação nestas missões, beneficiando do
respetivo incentivo financeiro.
Mais informações contacte: Telf.: 210 105 000/20 ou 917
207 559 email: e.oliveira@aerlis.pt Web: www.aerlis.pt

Consola de Gestão de Incentivos
O IAPMEI lançou
uma
nova
funcionalidade na
Consola de Gestão
de
Incentivos
IAPMEI+,
que
passa a fornecer
informação legislativa e que vai
possibilitar um melhor e mais rápido
acesso a toda a informação legal
necessária aos empresários que se
candidatem a projetos no âmbito do
Portugal 2020.
Esta nova funcionalidade vem dar como
concluída a medida inscrita pelo IAPMEI
no programa Simplex+ para este
projeto, que propunha disponibilizar,
numa aplicação, instrumentos
inteligentes destinados a prestar
assistência às empresas na gestão dos
seus projetos e no cumprimento das
obrigações associadas à sua execução.
Consulte toda a informação sobre
a Consola de Gestão de Incentivos
IAPMEI+ em https://www.iapmei.pt/

FAÇA CRESCER O
SEU NEGÓCIO |
PROMOVA A SUA
REGIÃO | MOSTRE
O SEU PAÍS
Quer ser expositor
na FIA LISBOA
A Feira Internacional de Lisboa (FIL)
constitui um departamento do Grupo
Fundação AIP, organizado com o
objetivo de proporcionar aos fabricantes, produtores e outras entidades do país e do estrangeiro, a
oportunidade de se apresentarem, diretamente ou por intermédio
dos seus agentes gerais, distribuidores, representantes exclusivos ou
empresas expressamente autorizadas por um fabricante, os
seus produtos, os mostruários da sua
produção ou os seus serviços no sentido de estimular o progresso, o intercâmbio tecnológico, promover a
concretização de trocas comerciais,
contribuindo para o desenvolvimento económico do sector empresarial.
Para mais informações consulte o
site em : http://fialisboa.fil.pt/

C o n c u r s o
Nacional
de
Jovens
Empreendedores
Está a decorrer até
10 de maio o prazo
para submissão de
candidaturas à primeira edição do
Concurso Nacion al de Jovens
Empreendedores a frequentar o ensino
secundário e superior, com idade entre
os 18 e 25 anos, com 17 mil euros em
prémios para entregar aos melhores
projetos.,
Os projetos devem enquadrar-se nas
seguintes áreas de intervenção:
Empreendedorismo Criativo, que inclui
as atividades das indústrias culturais e
criativas, e Empreendedorismo Social,
onde se inserem os projetos que
preconizam respostas inovadoras que
se distinguem das respostas
tradicionais na resolução de problemas
sociais pelo seu potencial de impacto e
sustentabilidade.
Consulte o site do Federação da
Juventude
em http://ms.fjuventude.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

