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StartUP Voucher 2018
O StartUP Voucher é uma das medidas
da StartUP Portugal - Estratégia Nacional para
o Empreendedorismo, que dinamiza o desenvolvimento de projetos empresariais que se encontrem em fase de ideia, promovidos por jovens
com idade entre os 18 e os 35 anos, através de
diversos instrumentos de apoio disponibilizados
ao longo de um período de até 12 meses de
preparação do projeto empresarial.
Esta medida destina-se a projetos que beneficiem as regiões NUT II - Norte, Centro e Alentejo ou NUT II - Lisboa, admitindo-se a realização
de ações fora das mesmas desde que beneficiem a economia daquelas regiões.
Tipologias de apoio do StartUP Voucher:
Bolsa - valor mensal atribuído por promotor
para o desenvolvimento do projeto empresarial;
Mentoria - acesso a uma rede de mentores que
forneçam orientação aos promotores;
Acompanhamento do projeto - por parte de
entidade acreditada;
Prémio de avaliação intermédia - atribuição
de prémios aos projetos que obtenham avaliação intercalar positiva em função do cumprimento dos objetivos de cada fase;
Prémio de concretização - atribuição de um
prémio à concretização do projeto empresarial
através da criação de empresa com a constituição de sociedade comercial.

Candidaturas abertas até 10 de
setembro
São elegíveis os projetos que se enquadrem
nas seguintes tipologias:
Projetos de empreendedorismo qualificado
que contribuam para a alteração do perfil produtivo da economia com a criação de empresas
dotadas por recursos humanos qualificados, que
desenvolvam atividades em setores com fortes
dinâmicas de crescimento e/ou setores com maior intensidade de tecnologia e conhecimento, ou
que valorizem a aplicação de resultados de
I&D na produção de novos bens e serviços;
Projetos de empreendedorismo criativo que
incluam as atividades das indústrias culturais e
criativas, que fazem da utilização da criatividade, do conhecimento cultural e da propriedade
intelectual, os recursos para produzir bens e
serviços transacionáveis e internacionalizáveis
com significado social e cultural como sejam as
artes performativas e visuais, o património cultural, o artesanato, o cinema, a rádio, a televisão, a música, a edição, o software educacional
e de entretenimento e outro software e serviços
de informática, os novos media, a arquitetura, o
design, a moda e a publicidade.
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Documentos de Apoio
Aviso de Concurso - 2018-01 - StartUP Voucher - Projetos Empreendedores
Mais informações e submissão de candidaturas no Site do IAPMEI em :
https://www.iapmei.pt/

O STARTUP PORTUGAL + TRAZ NOVO IMPULSO À POLÍTICA PÚBLICA PORTUGUESA DE EMPREENDEDORISMO, ABORDANDO DESAFIOS
EMERGENTES
Poderá consultar a lista das iniciativas em implementação agora em Portugal em :
http://startupportugal.com/

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
18/SI/2018 | SI ID&T : Projetos de I&D Industrial à Escala Europeia – Projetos
individuais e em Copromoção

SI-47-2018-18

31-07-2018

29-03-2018

19/SI/2018 | SI ID&T : Projetos Demonstradores individuais – Selos de Excelência – Fase 2 do SME Instrument

SI-47-2018-19

31-07-2018

25-01-2019

24/SI/2018 |SI ID&T : Vale Oportunidades de Investigação

SI-47-2018-24

31-07-2018

30-10-2018

SI-51-2018-22

31-07-2018

30-10-2018

SI-51-2018-23

31-07-2018

30-10-2018

SI-52-2018-25

31-07-2018

30-10-2018

SI-53-2018-20

31-07-2018

30-10-2018

22/SI/2018 : Processo de Acreditação de Entidades para Prestação de Serviços
de Incubação
23 /SI/2018 | Sistema de Incentivos “Empreendedorismo Qualificado e Criativo”-Vale Incubação
25/SI/2018 |Sistema de Incentivos “Internacionalização das PME : Vale Oportunidades de Internacionalização
20/SI/2018 | Sistema de Incentivos “Qualificação das PME” : Vale Economia
Circular

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

PDR 2020 — Avisos Abertos
Operação 3.3.1 - Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas (6º Anúncio)
Prazo de abertura: de 10 de agosto a 30 de setembro de 2018 às 17:00
Operação 20.2.4 - Observações da agricultura e dos territórios rurais, Área temática - Inovação (2º Anúncio)
Prazo de abertura: de 6 de Agosto de 2018 às 11:00 a 28 de Setembro de 2018 às 16:59
Operação 8.1.5 - Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental das Florestas - Centro (5º Anúncio)
Prazo de abertura: de 31 de Julho de 2018 às 10:00 a 12 de Outubro de 2018 às 17:00
Operação 3.1.2-Investimento de jovens agricultores na exploração agrícola (2º anúncio)
Aprazo de abertura: de 31 de Julho de 2018 às 17:00 a 28 de Setembro de 2018 às 17:00
Operação 3.1.1 - Jovens Agricultores (6º Anúncio)
Prazo de abertura: de 31 de Julho de 2018 às 17:00 a 28 de Setembro de 2018 às 17:00
Operação 8.2.1. Gestão de Recursos Cinegéticos (2º Anúncio)
Prazo de abertura: de 20 de Julho de 2018 às 10:00 a 28 de Setembro de 2018 às 17:00
Operação 3.2.1 - Investimento na Exploração Agrícola (13º Anúncio)
Prazo de abertura: de 2 de Julho de 2018 às 12:00 a 31 de Agosto de 2018 às 17:00
Operação 3.2.1 - Investimento na Exploração Agrícola - Suinicultura (11º Anúncio)
Prazo de abertura: de 26 de Abril de 2018 às 12:00 a 26 de Setembro de 2018 às 19:00
Para mais informações consulte a página do Programa Operacional para o Desenvolvimento Regional em:
www.pdr-2020.pt .

Estatuto de Agricultura Familiar
ESTATUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR— Foi publicado o Decreto-Lei n.º 64/2018,
entrando em vigor dentro de 90 dias. Pretende-se reconhecer a especificidade da agricultura familiar, adotando medidas de apoio que criem uma discriminação positiva a seu
favor.
As atividades da agricultura, da produção animal, da floresta, da caça, da pesca, bem
como as atividades dos serviços que estão diretamente relacionados com a agricultura
familiar são determinantes em grande parte do território nacional.
Assim, reconhecendo a importância da pequena agricultura, o Governo pôs em prática um conjunto de medidas
no quadro da Política Agrícola Comum, nomeadamente o aumento do montante forfetário de pagamento anual,
a criação do Pagamento Redistributivo e alterações nos apoios aos Pequenos Investimentos nas Explorações
Agrícolas do PDR 2020 - Programa de Desenvolvimento Rural do Continente.
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Medida Estágios Profissionais
Irá abrir o novo período de candidaturas—de 1 de setembro a 1 de outubro de 2018—para esta medida,
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.
No final do estágio poderá haver lugar a um prémio, caso seja celebrado com o estagiário um contrato de
trabalho sem termo, no prazo máximo de 20 dias úteis a contar da data de conclusão do estágio, é concedido à entidade promotora um prémio ao emprego no valor de: 2 vezes a retribuição base mensal nele prevista, até ao limite de 5 vezes o valor do IAS; Majoração de 30% do valor do prémio de acordo com o previsto
na Portaria n.º 84/2015, de 20 de março, que regulamenta a medida de Promoção de Igualdade de Género no Mercado de Trabalho.
Consulte: https://www.iefp.pt/apoios/

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

Medida Contrato-Emprego
Esta medida visa o 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. Os promotores desta medida podem ser Empresário em nome individual ou pessoa coletiva, de natureza jurídica privada, com ou sem fins
lucrativos. As candidaturas podem ser submetidas de 2 de outubro a 5 de novembro de 2018.
Consulte: https://www.iefp.pt/apoios/

Inov contacto
O INOV Contacto é um programa de Estágios Profissionais Internacionais dirigido a Jovens com Formação Superior e Entidades que queiram reforçar as suas equipas com talento português.
Os Estágios decorrem em qualquer parte do mundo, durante 6 a 9 meses, em que os jovens desenvolvem
as suas competências no mercado internacional e as entidades usufruem de capital humano altamente
qualificado para impulsionar o seu negócio.
Gerido pela aicep Portugal Global, en dade responsável pela internacionalização da economia portuguesa, o programa INOV Contacto é coﬁnanciado pelo POISE .
Mais informações contacte:217 909 500 / 808 214 214 ou por email: aicep@portugalglobal.pt
Consulte : http://www.portugalglobal.pt/PT/inovcontacto/Paginas/InovContacto.aspx

Linha de Crédito Capitalizar 2018
Lançada pelo Ministério da Economia, a 11 de julho de 2018, a Linha de Crédito Capitalizar 2018 tem uma
dotação de 1.600 milhões de euros, distribuídos por um conjunto de instrumentos financeiros dirigidos maioritariamente a PME. Com montantes de financiamento entre 50 mil e 2 milhões de euros por empresa e prazos
que variam entre 3 e 10 anos, a Linha de Crédito Capitalizar 2018 está disponível nos balcões dos bancos
aderentes e está estruturada em linhas de crédito específicas: Linha “Micro e Pequenas Empresas” , Linha
“Indústria 4.0 – Apoio à Digitalização”, Linha “Fundo de Maneio” , Linha “Plafond de Tesouraria”, Linha
“Investimento Geral”, Linha “Investimento Projetos 2020”.
Consulte toda a informação no documento de divulgação da Linha de Crédito Capitalizar 2018.
Entidade de Contacto: PME Investimentos Lisboa: 217 994 260

Oeste Portugal Tourism Startup Program
Foi lançado no passado dia 29 de junho o projeto inovador na dinamização do Turismo na região Oeste, o
Projeto “Oeste Portugal – Tourism Startup Program” é um programa de aceleração de negócios promovido
pela AIRO em parceria com a OesteCIM, a ESTM IPLeiria e pelo Turismo de Portugal.
Este programa procura apoiar projetos inovadores no sector do turismo aproveitando as potencialidades da
região e procurando a dinamização de projetos sustentáveis a nível económico, social e ambiental contribuindo para o desenvolvimento de uma região de excelência na óptica do Turismo.
Podem participar empreendedores ou jovens empresários com negócios no setor do turismo.
Ações a desenvolver: – Workshops, Openlabs, Roadshows empresariais, Provas de conceito, Consultadoria,
Botcamps, E-Books, Apoio no desenvolvimento e gestão do Negócio, Networking.
Faça a pré-inscrição no programa: Inscrever
Consulte toda a informação no site da AIRO:
http://www.airo.pt/oeste-portugal-tourism-startup-program/
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Oportunidades e Curiosidades
SEGURO DE COLHEITAS / CONTINENTE - CAMPANHA 2018 CANDIDATURAS E PEDIDOS DE PAGAMENTO
No âmbito do Seguro de Colheitas / Continente - Campanha 2018, informa-se que foi
disponibilizada na Área Reservada do Portal do IFAP, em O Meu Processo » Seguros »
Seguro de Colheitas, a aplicação informática que permite às seguradoras o envio de candidaturas e pedidos de pagamento ao IFAP, respeitando os seguintes prazos:
Data limite para envio das candidaturas com informação dos contratos: 31/12/2018
Data limite para envio da informação dos pedidos de pagamento: 31/03/2019
Para esclarecimentos adicionais poderá contactar o IFAP através do endereço eletrónico seguro.colheitas@ifap.pt, ou ainda pelos restantes canais de atendimento que tem ao seu dispor: Atendimento Presencial, na Rua Fernando Curado Ribeiro, n.º 4G, em
Lisboa, Atendimento Eletrónico ou pelo Atendimento Telefónico, através do 217 513 999.
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS EDIFÍCIOS
Está aberto o concurso «AVISO 25 – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS EDIFÍCIOS», que prevê o financiamento de medidas que promovam a eficiência energética identificadas no artigo 4.º do Regulamento
de Gestão do Fundo para a Eficiência Energética (FEE), aprovado pela Portaria n.º 26/2011, de 10
de janeiro. O FEE baseia-se em três objetivos fundamentais: o incentivo à eficiência energética por
parte dos cidadãos e das empresas, o apoio a projetos de eficiência energética em áreas onde ainda
não tenham sido desenvolvidos e a promoção da alteração de comportamentos nestas matérias.
Esta iniciativa destina-se a dois tipos de beneficiários: pessoas singulares proprietárias de edifícios de habitação existentes e
pessoas coletivas de direito privado, proprietárias de edifícios de serviços. São excluídos os edifícios novos, os devolutos e as
entidades com atividade económica associada a uma CAE de agricultura, indústria extrativa ou indústria transformadora.
As candidaturas deverão ser apresentadas até 13 de outubro 2018, no portal eletrónico do Plano Nacional de Ação para a
Eficiência Energética (PNAEE).
Saiba mais informações em: http://www.pnaee.pt

Prémios

Agenda
Prémio Jovens pela Igualdade

Estão abertas candidaturas de 26 de
julho a 14 de setembro de 2018,
para as associações juvenis inscritas no RNAJ - Registo Nacional do
Associativismo Jovem, para o Prémio Jovens pela Igualdade, uma
iniciativa bienal do IPDJ, I.P., em parceria com a CIG – Comissão
para a Cidadania e Igualdade de Género.
A tua associação pode receber um prémio no valor de 500€
Esta distinção visa distinguir as Associações juvenis com boas práticas na integração das seguintes áreas:
- Igualdade de Género;
- Cidadania;
- Não Discriminação.
Para mais informações consulte: https://juventude.gov.pt/

A Adesão ao Selo dos Produtos
destina-se a produtos resultantes da produção agrícola, industrial,
produtos das classes artesanais de joalharia (13.12) e relojoaria
(13.14) e ainda aos produtos que não sejam fabricados pelo requerente mas que este seja detentor da marca. Não se aplica a
produtos acabados e prontos a ser colocados no mercado, provenientes de fora de Portugal.
De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018 decorre
uma promoção nos Estabelecimentos Aderentes (qualquer categoria), com um desconto do valor de adesão de 100% .

Sessão de Esclarecimento
Regulamento Geral de Proteção de Dados
Município do Cadaval—18-09-2018

Imagem do Ev ento

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

