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Concurso de Negócios Oeste Portugal
Com candidaturas até 27 de outubro, o Concurso

ensino proﬁssional e ensino superior da região

de Negócios Oeste Portugal, desenvolvido pela

Oeste ou que tenham terminado a sua formação

OesteCIM e pela AIRO, visa potenciar o apareci-

nos úl$mos 6 meses.

mento de projetos inovadores e sustentáveis na

START OESTE – Qualquer empreendedor que

Região Oeste, numa perspe$va de desenvolvi-

pretenda desenvolver o seu negócio na Região

mento económico e social.

Oeste.

O Concurso tem como principal obje$vo promo-

A inscrição é gratuita, podendo a respe$va ﬁcha

ver, apoiar, acompanhar e ajudar a implementar

de inscrição ser ob$da no site www.oeste empre-

projetos com viabilidade económica e ﬁnanceira,

endedor.pt, no site da OesteCIM ou da AIRO e

inovadores e potenciadores de criação de novos

posteriormente enviada por correio, entregue em

postos de trabalho qualiﬁcados que produzam

envelope fechado inviolado, ou por email.

um efeito impulsionador no contexto de mercado Cons$tuem processo de candidatura geral: a
global.

apresentação do projeto e, em invólucro fechado

O Concurso de Negócios Oeste Portugal apresen- e inviolado, a ﬁcha de inscrição.
ta duas fases:

Serão entregues prémios (do $po não-pecuniário

• Apresentação de ideia de Negócio;

no valor de 5 000€ por projeto) às melhores 3

• Venture Academy – 10 de Outubro de 2017,

ideias de Negócio apresentadas e classiﬁcadas

dia de ações de apoio aos empreendedores que pelo Júri.
permi$rão a todos os empreendedores par$ci- Para mais informações consulte
pantes terem um treino intensivo em apresentação de negócios a inves$dores, bem como
fazer a melhoria do seu Business Plan.
São elegíveis a concurso pessoas singulares, maiores de 18 anos (na data limite de entrega da
candidatura), individualmente ou em grupo, bem
como pessoas cole$vas recentemente cons$tuídas e sem a$vidade signiﬁca$va, com o obje$vo
de explorar uma ideia empreendedora e inovadora na região Oeste, sendo que os empreendedores deverão ter cons$tuído negócio após o dia 2
de janeiro de 2017 ou vir a fazê-lo até ao dia 15
de dezembro de 2017.
Existem duas categorias de concurso:
START NOW – Alunos inscritos em ins$tuições de

www.oesteempreendedor.pt .
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Concursos Abertos - Sistemas de Incentivo
No âmbito do Sistema de Incen$vos à Inovação Produ$va encontram-se abertos os seguintes avisos de candidaturas:
Aviso

Balcão 2020

Data de
Abertura

Data de Fecho

Sistema de Incen vos
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

25/SI/2016 | I&DT - Individuais (RCI)

SI-47-2016-25

09-12-2016

31-12-2017 | 19 horas

26/SI/2016 | I&DT - Co-promoção (RCI)

SI-47-2016-26

09-12-2016

31-12-2017 | 19 horas

06/SI/2017 | Inovação Produ va - Regime Contratual de Inves mento

SI-49-2017-06

07-04-2017

31-12-2017 | 19 horas

14/SI/2017 | SI I&DT - Projetos de Núcleos em Copromoção

SI-47-2017-14

05-06-2017

29-09-2017 | 19 horas

15/SI/2017 | SI Projetos Conjuntos Formação-Ação - Qualiﬁcação PME

POCI-60-2017-05

22-06-2017

17/SI/2017 | SI Internacionalização PME-Vale Oportunidades
de Internacionalização

SI-52-2017-16

23-06-2017

15-09-2017 | 19 horas

18/SI/2017 | SI Projetos Formação em processos de Inovação

SI-60-2017-17

03-07-2017

29-12-2017 | 19 horas

19/SI/2017 | SI Qualiﬁcação das PME | Vale Indústria 4.0

SI-53-2017-18

09-08-2017

29-09-2017 | 19 horas

20/SI/2017 | SI Empreendedorismo Qualiﬁcado e Cria vo Vale Incubação

SI-51-2017-19

21-08-2017

29-09-2017 | 19 horas

POCI-52-2017-06

17-08-2017

13-11-2017 | 19 horas

15-09-2017 | 19 horas

Sistema de Apoio a Ações Cole vas
04/SIAC/2017 | Internacionalização

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

PDR 2020 — Avisos Abertos
Operação 3.4.2 - Melhoria da Eficiência dos Regadios Existentes - Tipologia Operações em regadios tradicionais (5º Anúncio)
Prazo de Abertura: de 25 de Julho de 2017 às 10:00 a 16 de Outubro de 2017 às 17:00
Operação 7.8.4. Recursos Genéticos - Conservação e Melhoramento de Recursos Genéticos Vegetais (1º
Anúncio)
Prazo de Abertura: de 20 de Julho de 2017 às 17:00 a 20 de Outubro de 2017 às 17:00
Operação 3.4.2 - Melhoria da Eficiência dos Regadios Existentes - Tipologia Melhoria das condições de segurança das barragens (4º Anúncio)
Prazo de Abertura: de 18 de Julho de 2017 às 10:00 a 29 de Setembro de 2017 às 17:00
Operação 5.1.1 - Criação de Agrupamentos e Organizações de Produtores (2º Anúncio)
Prazo de Abertura: de 6 de Julho de 2017 às 17:00 a 27 de Setembro de 2017 às 17:00
Operação 2.1.1 - Ações de Formação (3º Anúncio)
Prazo de Abertura: de 28 de Junho de 2017 às 17:00 a 28 de Setembro de 2017 às 17:00
Operação 8.1.6 - Melhoria do Valor Económico das Florestas (2º Anúncio)
Prazo de Abertura: de 12 de Junho de 2017 às 12:00 a 29 de Setembro de 2017 às 17:00
Operação 8.1.5 - Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental das Florestas (3º Anúncio)
Prazo de Abertura: de 12 de Junho de 2017 às 12:00 a 29 de Setembro de 2017 às 17:00
Operação 8.1.5 - Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental das Florestas (2º Anúncio)
Prazo de Abertura: de 12 de Junho de 2017 às 12:00 a 29 de Setembro de 2017 às 17:00

Para mais informações consulte a página do Programa Operacional para o Desenvolvimento Regional em: http: www.pdr-2020.pt .
Página 2

Medida Cheque-Formação
Esta medida é um incen$vo à formação proﬁssional, cons$tuindo-se como um instrumento potenciador da
criação e da manutenção do emprego e do reforço da qualiﬁcação e empregabilidade.
Tem como des$natários: a$vos empregados (com idade igual ou superior a 16 anos); desempregados, inscritos no IEFP há, pelo menos, 90 dias consecu$vos, detentores do nível 3 a 6 de qualiﬁcação, de um Plano Pessoal de Qualiﬁcação (PPQ), emi$do por um Centro para a Qualiﬁcação e o Ensino Proﬁssional (CQEP) e do
Plano Pessoal de Emprego (PPE) emi$do por este Ins$tuto.
Para candidaturas ou mais informação consulte www.netemprego.gov.pt .

Empreende Já

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

Com nova fase de candidaturas aberta de 18 de setembro a 30 de novembro de 2017, o Programa tem como obje$vos: promover uma cultura empreendedora centrada na cria$vidade e na inovação através do apoio ao desenvolvimento de projetos que
visem a cons$tuição de empresas ou de en$dades da economia social; apoiar a capacitação de jovens NEET através de formação, aumentando os seus níveis de empregabilidade; apoiar a cons$tuição de empresas ou de en$dades de economia social; e
apoiar a criação de postos de trabalho por e para jovens NEET.
Para mais informações contacte através do e-mail eja.lisboa@ipdj.pt ou consulte hMps://eja.juventude.gov.pt/#/ .

Programa INOV Contacto da AICEP - candidaturas 2017/2018
Existem cerca de 250 estágios a atribuir a jovens licenciados que queiram aceitar o desaﬁo de fazer um estágio proﬁssional no estrangeiro. Estes decorrerão em qualquer parte do mundo, pelo período de seis meses, numa en$dade ou
empresa de reconhecido interesse e mérito para Portugal.
O Programa INOV Contacto é gerido pela aicep Portugal Global e coﬁnanciada pelo POISE – Programa Operacional de Integração Social e Emprego, no âmbito do Portugal 2020.
As inscrições estão abertas, para os jovens licenciados, até às 15h00 do dia 15 de setembro de 2017 e, para as en$dades de
acolhimento, prolongam-se até ao ﬁnal do mês de setembro do mesmo ano.
As candidaturas são feitas exclusivamente online em www.inovcontacto.pt. Link através do qual pode consultar toda a informação. necessária à candidatura.

Turismo

Entrada em vigor das alterações ao Regime Jurídico dos Empreendimentos Turís cos
Entrou em vigor a 1 de julho 2017 o Decreto-Lei n.º 80/2017, de 30 de junho, concre$zando a medida
“Licenciamentos Turís$cos+ Simples” e ultrapassando as diﬁculdades registadas no processo de instalação dos empreendimentos turís$cos, seja através da simpliﬁcação do regime procedimental em vigor, seja através de criação de mecanismos de ar$culação entre as várias en$dades com competências no processo.
O obje$vo desta alteração foi introduzir ajustamentos des$nados a melhorar o regime de instalação destes empreendimentos e reduzir os respe$vos prazos, em ar$culação com o Regime Jurídico da Urbanização e Ediﬁcação (RJUE),
por forma a ultrapassar constrangimentos iden$ﬁcados.
Salienta-se que as Câmaras Municipais permanecem como en$dade licenciadora.
Para mais informações consulte o diploma em: hMps://dre.pt/applica$on/ﬁle/a/107604781 e caso pretenda qualquer esclarecimento adicional, contacte diretamente o Turismo de Portugal, através do seguinte endereço de email:
RJET@turismodeportugal.pt.
Estatutos PME Líder e PME Excelência
Turismo 2017: candidaturas abertas
As empresas do Turismo já podem candidatarse aos Estatutos PME Líder e PME Excelência 2017.
O Estatuto PME Líder dis$ngue empresas com perﬁs de desempenho superiores, dando-lhes notoriedade e condições o$mizadas de ﬁnanciamento para desenvolverem as suas estratégias de
crescimento.
As empresas deverão dirigir-se a uma Ins$tuição de Crédito protocolada que efetuará a análise do seu perﬁl de risco e esta formalizará a proposta ao Turismo de Portugal.
O grupo das PME Líder que apresentem os melhores desempenhos será também anualmente dis$nguido com o Estatuto de
PME Excelência, criando condições acrescidas de visibilidade para
estas empresas de perﬁl superior.
Para aceder ao regulamento e demais informações consulte:
hMp://www.turismodeportugal.pt .

Guia que explica como abrir um restaurante
disponível online
Já está disponível no Portal do Cidadão e no
Balcão do Empreendedor o Guia “Abrir um
Restaurante”, que concre$za uma medida do
Ministério da Economia e da Secretaria de Estado do Comércio, integrada no Programa SIMPLEX+, que disponibiliza toda a informação relevante para quem queira instalar
e explorar um estabelecimento de restauração e bebidas.
Este guia iden$ﬁca todos os procedimentos e requisitos
para quem se queira tornar um empresário da restauração
e elenca todas as en$dades competentes às quais o operador económico se deve dirigir, bem como os serviços que
estão já disponíveis online.
O Guia “Abrir um Restaurante” está disponível no Portal
do
Cidadão,
(hMps://www.portaldocidadao.pt/documents/842037/184
171526/guia-pra$co-abrir-restaurante.pdf/).
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Formação Empresa-Construção da Imagem
Estão abertas inscrições para esta Formação dirigidas a: pessoas empregadas, com especial enfoque nos que estão em risco de
perda de emprego; Cursos de nível 2 - habilitação escolar mínima 6 ano; Cursos de nível 4 - habilitação escolar mínima 9 ano;
desempregados, incluindo os desempregados de longa duração, detentores de habilitações iguais ou superiores ao ensino secundário, que se encontram mais próximo do reingresso no mercado de trabalho.
A Formação é gratuita com direito a Subsidio de alimentação e tem como data de arranque prevista para 16 de Outubro.
Para inscrição ou mais informações contacte a Leader Oeste através do telefone 262691545 ou do e-mail
leaderoeste@gmail.com .

Oportunidades e Curiosidades
O IAPMEI dispõe agora de
ferramentas de apoio à gestão e avaliação de
desempenho do seu negócio, nomeadamente a Ferramenta de Avaliação de Projetos de
Inves$mento e o Autodiagnós$co Financeiro.
Pode aceder a estas ferramentas em hMps://
www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/
Assistencia-Tecnica-e-Formacao/
Ferramentas.aspx .

Innova on Scoring® | Descubra o grau de Inovação da sua empresa
A COTEC Portugal, em parceria com o IAPMEI, disponibiliza uma plataforma online gratuita que avalia o desempenho de inovação da sua empresa e dá
acesso a um conjunto de serviços disponibilizados pela COTEC e pelo IAPMEI. O
Innova$on Scoring® assenta em 5 grandes dimensões de análise - Estratégia,
Organização, Processos de IDI, Potenciadores e Impacto, sobre as quais são colocadas um total de 30 questões. Com base nas respostas dadas, o sistema atribui uma pontuação ao grau de inovação da empresa e disponibiliza um relatório
com um conjunto de ações que poderão a melhorar a performance da empresa.
Mais informação consulte www.innova$onscoring.pt .

Sessões públicas apresentação do Programa Capitalizar
O Programa Capitalizar é um programa estratégico que prevê a adoção de 64 medidas com vista a promover estruturas ﬁnanceiras mais equilibradas e melhorar as condições de acesso ao ﬁnanciamento das PME, aprovado por Resolução de Conselho de
Ministros n.º 42/2016, de 18 de agosto.
O documento de apresentação das sessões está disponível na íntegra em: www.poci-compete2020.pt/admin/images/
Programa_Capitalizar_Apres_Associacoes_.pdf
Cadeia de abastecimento alimentar mais justa em consulta pública europeia
Até 17 de novembro, está em curso a consulta pública europeia sobre a forma de tornar a cadeia de abastecimento agroalimentar mais justa. A Comissão Europeia (CE) convida os agricultores, cidadãos e outros atores interessados a par$cipar nesta
etapa da reﬂexão online. Para consulta e eventuais contributos: hMps://ec.europa.eu/info/consulta$ons/food-supply-chain_pt
Ciclos de Workshops "Aprender a Exportar"
De 7 setembro a 19 de outubro de 2017, em Lisboa, numa inicia$va gratuita da Associação Industrial Portuguesa orientada para PME que pretendem iniciar o processo de internacionalização. São dez módulos que
incidem sobre variados conteúdos como o diagnós$co, estratégia, mercados, negociação, incoterms, logís$ca e transporte, gestão de risco e condições de pagamento, proteção de produto e contratos internacionais, e formas de ﬁnanciamento.
Consulte o programa em www.aip.pt e inscreva-se em hMp://form.jo[ormeu.com/71792326894368 .
Seminário «Oportunidades de Negócio no Brasil»
AEP | 19 setembro | Par$cipação gratuita
Com vista a aproximar as empresas portuguesas das
oportunidades existentes no mercado brasileiro,
nomeadamente ao nível dos sectores da Construção, Agroalimentar (Vinhos), Energias Renováveis,
Equipamentos de Transporte, Novas Tecnologias,
entre outros.
Par$cipação gratuita, mas com inscrição
obrigatória.
Para mais informações consulte: hMp://
www.aeportugal.pt/Inicio.asp?Pagina=/Aplicacoes/
No$cias/
No$cia&Menu=MenuHome&Codigo=19197 .

Missão Empresarial ao Brasil - de 27 de novembro a 1 de dezembro de 2017
A AEP, no âmbito do PT2020, em coorganização com a CCILB Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira em Portugal,
está a organizar uma missão empresarial às cidades de São Paulo e de Rio de Janeiro. O obje$vo passa por apoiar as empresas
no seu processo de diversiﬁcação de mercados e na conquista
de quotas internacionais.
Ação com ﬁnanciamento no âmbito do Portugal 2020 I COMPETE 2020, a 50% dos custos elegíveis.
Inscrições até 31/10/2017, em hMp://www.aeportugal.pt/
bow2017/.
Para informação adicional, contactar AEP Internacionalização,
Miguel Ângelo Matos Tel.: + 351 22 998 17 84; ou através do email Miguel.matos@aeportugal.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

