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Estão abertas as candidaturas até dia 30 de
abril, com vista a apoiar o inves mento em
infraestruturas e equipamentos sociais na área
da deﬁciência, da terceira idade e da infância,
melhorando as respostas sociais existentes.
São elegíveis as seguinte pologias:
• Operações no âmbito das seguintes respostas sociais: Centro de Dia, Centro de Dia
(Acoplado a Lar de Idosos), ERPI, Serviço de
Apoio Domiciliário Pessoas Idosas (Acoplado),
Centro de A vidades Ocupacionais, Serviço de
Apoio Domiciliário Pessoas com deﬁciência
(Acoplado) e Creche, desde que enquadradas
no “mapeamento”.
• Ações de reconversão, remodelação e adaptação dos espaços @sicos e a aquisição de
equipamentos da rede de equipamentos sociais, assim como o apetrechamento e ou subs tuição de equipamento móvel, que cumpram
os critérios deﬁnidos no aviso.
São beneﬁciários as en dades de direito privado sem ﬁns lucra vos que atuam na área social.
O apoio assume a forma de subvenção não
reembolsável, com uma taxa de coﬁnanciamento máxima de 85% das despesas elegíveis.
Para mais informações consulte o site do Centro
2020
em:
hCp://
www.centro.portugal2020.pt/index.php/
avisos-de-concursos, descarregando o ﬁcheiro
ZIP rela vo ao aviso CENTRO-42-2018-07.

Instrumento de Financiamento
PARCERIAS PARA O IMPACTO
Este instrumento tem como principais obje vos
es mular o desenvolvimento de Inicia vas de
Inovação e Empreendedorismo Social (IIES), com
maior escala e impacto, e dinamizar a prá ca de
inves mento social.
São elegíveis ações de criação, desenvolvimento
e/ou crescimento de IIES de elevado potencial
impacto, designadamente o desenvolvimento de
produtos, plataformas ou serviços inovadores,
com incidências socais posi vas, que tenham o
apoio e coﬁnanciamento de inves dores sociais,
e cumpram as seguintes condições:
a)

Implementação de um Plano de Desenvolvimento com duração de um a três anos;

b)

Compar cipação de 30% das necessidades
líquidas de ﬁnanciamento da operação por
inves dores sociais;

c)

Financiamento público elegível superior a
50.000,00€ (custo total elegível, deduzido
das receitas previstas e do coﬁnanciamento do inves dor social);

d)

Candidatura cuja data de início ocorra até
6 meses após a data limite para submissão
da mesma.

Podem candidatar-se en dades do âmbito da economia social
(coopera vas, associações mutualistas, misericórdias, fundações, en dades com estatuto de IPSS, associações e en dades abrangidas pelos subsetores comunitário e autoges onário), promotoras de inicia vas de inovação e empreendedorismo social .
A submissão de candidaturas pode ser feita até às 18h00 do dia 10 de maio
de 2018, através do Balcão 2020.
Para mais informações consulte hCp://inovacaosocial.portugal2020.pt/
index.php/programas-de-ﬁnanciamento/parcerias-para-o-impacto-2/ e em
caso de dúvidas, contacte: geral@inovacaosocial.portugal2020.pt.

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
25/SI/2016 I Sistema de Incen vos à Inves gação e Desenvolvimento Tecnológico (I&DT) - Regime Contratual de Inves mento (RCI) | Projetos de I&D Individuais
26/SI/2016 I Sistema de Incen vos à Inves gação e Desenvolvimento Tecnológico (I&DT) - Regime Contratual de Inves mento (RCI) | Projetos em Copromoção
06/SI/2017 I Sistema de Incen vos à Inovação Produ va Regime Contratual de Inves mento
18/SI/2017 I Sistema de Incen vos a Projetos de Formação
em processos de Inovação

SI-47-2016-25

09-12-2016

29-03-2018 | 19 horas

SI-47-2016-26

09-12-2016

29-03-2018 | 19 horas

SI-49-2017-06

07-04-2017

29-03-2018 | 19 horas

SI-60-2017-17

03-07-2017

28-12-2018 | 19 horas

22/SI/2017 I Projetos Autónomos de Formação

SI-60-2017-21

10-11-2017

31-03-2018 | 19 horas

23/SI/2017 I SI I&DT - Propriedade Intelectual e Industrial Projetos Individuais

SI-46-2017-22

15-11-2017

31-12-2018 | 19 horas

25/SI/2017 I SI I&DT - Industrial à Escala Europeia - Projetos
Individuais e em Copromoção

SI-47-2017-24

15-02-2018

29-03-2018 |19 horas

26/SI/2017 I SI Inovação Produ va | Inovação Produ va

SI-53-2017-25

24-11-2017

02-04-2018 | 19 horas

27/SI/2017 I SI Inovação Produ va | Inovação e Emprego

SI-53-2017-26

24-11-2017

02-04-2018 | 19 horas

31/SI/2017 I SI I&DT - Projetos de I&D em Copromoção

SI-47-2017-30

22-12-2017

28-03-2018 | 19 horas

03/SI/2018 I I&D Copromoção

SI-47-2018-03

08-01-2018

28-12-2018 | 19 horas

04/SI/2018 I Inovação Produ va

SI-47-2018-04

08-01-2018

28-12-2018 | 19 horas

05/SI/2018 I Qualiﬁcação PME

SI-47-2018-05

08-01-2018

28-12-2018 | 19 horas

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

PDR 2020 — Avisos Abertos
Operação 4.0.2 - Inves mentos em Produtos Florestais Não Iden ﬁcados como Agrícolas no Anexo I do Tratado
(2º Anúncio)
Prazo de Abertura: de 1 de março de 2018 às 15:00 a 2 de abril de 2018 às 17:00
Operação 3.2.2 - Pequenos Inves mentos na Exploração Agrícola (6º Anúncio)
Prazo de Abertura: de 30 de janeiro de 2018 às 10:00 a 23 de março de 2018 às 17:00
Operação 8.1.3 - Prevenção da Floresta contra Agentes Bió cos e Abió cos (3º Anúncio)
Prazo de Abertura: de 16 de janeiro de 2018 às 10:00 a 23 de março de 2018 às 17:00
Operação 7.11.1 - Inves mentos Não Produ vos (2º Anúncio)
Prazo de Abertura: de 20 de novembro de 2017 às 17:00 a 29 de março de 2018 às 17:00
Para mais informações consulte a página do Programa Operacional para o Desenvolvimento Regional em:
www.pdr-2020.pt .

LEADER OESTE / PDR 2020 — Avisos Abertos
Medida 10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais
BAIXOESTE - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL- BAIXO OESTE
Prazo de Abertura: de 7 de dezembro de 2017 às 12:00:00 a 29 de março de 2018 às 12:00:59

Página 2

Medida Estágios Profissionais
Irá abrir o novo período de candidaturas—de 1 de maio a 1 de junho 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 en dade 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: hCps://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. As candidaturas podem ser subme das até 31 de março de 2018.
Consulte: hCps://www.iefp.pt/apoios/

FIA 2018

Irá decorrer de 23 de junho a 1 de julho, nas instalações da FIL em Lisboa - Parque das Nações, a 31.ª edição da Feira Internacional de Artesanato – FIA 2018, organizada pela AIP/FIL.
Como habitualmente, o IEFP apoia a par cipação de unidades produ vas artesanais (UPA) que integram o Registo Nacional do
Artesanato e de associações de artesãos, através da atribuição de 160 módulos de 9m2 cada, a Ztulo gratuito, mediante candidaturas a apresentar pelos interessados, as quais darão lugar a um processo de seleção da responsabilidade das delegações
regionais do IEFP. As candidaturas deverão ser apresentadas no respe vo Centro de Emprego até ao dia 23 de março de 2018.
Para mais informações, consulte: hCps://www.iefp.pt/no cias?item=8117830 .

Formação “Técnicas de Marketing e Francês Comercial”
Estão abertas as inscrições para a formação de Técnicas de Marke ng e Francês Comercial, que decorrerá na
vila do Cadaval e tem início previsto para março/abril de 2018. Os des natários são maiores de 18 anos, pelo
menos com o 9.º ano de escolaridade. O horário será diurno com direto a subsídio de alimentação e bolsa
de formação (quando aplicável).
Para mais informações entrar em contacto com o GIP.

Turismo
U lidade Turís ca (UT)
É uma qualiﬁcação atribuída aos empreendimentos de caráter turís co que sa sfaçam um conjunto de requisitos de
localização, construção, equipamentos e serviços e que se adequem às polí cas de turismo deﬁnidas através dos instrumentos de planeamento estratégico.
Os empreendimentos declarados de u lidade turís ca poderão gozar, nos termos da legislação aplicável, das isenções
do IMT com redução do imposto do selo a um quinto, e, durante sete anos, do IMI e, ainda, das taxas eventualmente
devidas à Inspeção-Geral de A vidades Culturais. É ainda admi da a expropriação, por u lidade pública, dos bens
imóveis e direitos a eles rela vos, necessários à construção, ampliação ou beneﬁciação de empreendimentos a que
tenha sido atribuída a u lidade turís ca a Ztulo prévio ou à ampliação, adaptação ou renovação de empreendimentos
existentes com a u lidade turís ca atribuída a Ztulo deﬁni vo. Pode, também, ser declarada de u lidade pública, a cons tuição de servidões sobre prédios vizinhos daqueles onde está ou será implantado o empreendimento, desde que tais servidões
se mostrem estritamente indispensáveis à adequada exploração de empreendimentos a que tenha sido atribuída, prévia ou
deﬁni vamente, a u lidade turís ca.
Podem candidatar-se à atribuição de u lidade turís ca empreendimentos novos, a Ftulo prévio (após a aprovação do projeto
ou após comunicação prévia com prazo não rejeitada ou, ainda, após entrega do projeto na câmara municipal competente,
com parecer favorável do Turismo de Portugal, acompanhado de comprova vo de prestação de caução) ou a Ftulo deﬁni vo (até seis meses após a abertura ao público do empreendimento). Poderão, ainda, candidatar-se à u lidade turís ca
os empreendimentos já existentes, que sejam objeto de remodelação, beneﬁciação, reequipamento total ou parcial ou de
aumento da capacidade em, pelo menos, 50%.
Os pedidos de atribuição de u lidade turís ca são efetuados ao Turismo de Portugal, por via eletrónica, através do Sistema de
Gestão da U lidade Turís ca (SiGUT).
Para
mais
informações,
consulte:
hCp://business.turismodeportugal.pt/pt/Inves r/Incen vos_Fiscais/U lidade_Turis ca/Paginas/default.aspx .
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Oportunidades e Curiosidades
Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas - Candidaturas abertas a en dades promotoras
Novo programa do IPDJ que promove prá cas de voluntariado juvenil no âmbito da preservação da
natureza, ﬂorestas e respe vos ecossistemas. A fase de candidaturas para en dades promotoras decorre até 28/09/2018, sendo a antecedência face à data de início de 60 dias. Todos os projetos têm de terminar a 30 de novembro de 2018.
São elegíveis as seguintes en dades: ONGA e Equiparadas; Organizações de Produtores Florestais; Associações de jovens inscritas no Registo Nacional do Associa vismo Jovem; Juntas de Freguesia; Estabelecimentos de ensino com ensino secundário;
entre outras.
Para mais informações, consulte em: hCps://juventude.gov.pt/Eventos/VoluntariadoJovem/Paginas/Voluntariado-JovemNatureza-Florestas.aspx .
O IAPMEI disponibiliza guias de Boas Prá cas, organizados em dois grandes temas: Apresentação de Candidaturas e Execução de Projetos. Para aceder: hCps://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incen vos-Financiamento/Boaspra cas-(1).aspx .
Orçamento Par cipa vo Portugal 2018
Foi aprovada em Conselho de Ministros uma Resolução para o Orçamento Par cipa vo Portugal 2018 que terá um
valor global de 5 milhões de euros. Este ano, as pessoas poderão apresentar propostas para o OPP através do site,
hCps://opp.gov.pt/ , preenchendo um formulário muito simples no qual indicarão a área de governação na qual se inscreve a
sua proposta. Todas as áreas de governo estão elencadas neste formulário OPP. A fase de apresentação de propostas, decorre
até dia 24 de abril.
Código de Boas Prá cas na Cadeia de Abastecimento Agroalimentar
Já está disponível online o Código de Boas Prá cas na Cadeia de Abastecimento Agroalimentar. Para aceder ao documento, ou
para mais informações: hCp://www.boaspra cas.pt/ .
Consulta pública da Comissão Europeia sobre os resultados dos programas de desenvolvimento rural no período
2007-2013
Esta consulta decorre até 20 de abril. Os resultados daqui ob dos serão u lizados pela Comissão para rar as conclusões da avaliação dos programas de desenvolvimento rural, e subsequentemente servirão de base à elaboração da polí ca
agrícola comum para o período pós-2020. Para par cipar preencha o ques onário online em
hCps://ec.europa.eu/info/consulta ons/performance-rural-development-programmes-2007-2013-period_pt .
Agro IN
A decorrer dia 18 de abril no Centro de congressos do Estoril, o AGRO IN tem como tema Eco inovar, A
sustentabilidade como oportunidade.
Para mais informações, ou inscrições, aceder a: hCps://www.vidarural.pt/agroin/ .
APOIO À RECONVERSÃO E REESTRUTURAÇÃO DAS VINHAS—FAQ’s
O site do IFAP disponibiliza uma página de FAQ’s rela vas a este tema. Para acesso à mesma aceda a:
www.ifap.min-agricultura.pt/portal/page/portal/ifap_publico/GC_u l/GC_faq/GC_faq_vinhas#.WqlFOEx2uM9
FIN - Feira Internacional de Negócios
14 a 16 de junh o d e 2018 - Exp ono r

A AJEPC está a organizar, em colaboração com a Federação Sino PLPE, a 2ª edição da FIN - Internacional de Negócios. O evento decorre entre os dias 14 e 16 de junho, na Exponor e cons tuiu uma oportunidade para os empresários portugueses promoverem os seus bens e serviços na China e nos Países de Língua Portuguesa e Espanhola sem saírem do país. O evento visa
reunir em Portugal, diversos líderes empresariais, ins tucionais e governamentais do mundo, sendo assim uma inicia va promotora de Portugal e uma oportunidade de networking e de criação de oportunidades de negócio.
Este evento conta com o apoio do Turismo de Portugal e da Associação de Turismo do Porto e Norte de Portugal.
Para mais informações, consulte: http://ccilc.pt/eventos/fin-portugal-feira-internacional-de-negocios/ .

Legislação
Despacho n.º 1230/2018 - Diário da República n.º 25/2018, Série II de 2018-02-05
Ambiente e Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Gabinetes dos Secretários de Estado do Ambiente e das Florestas e
do Desenvolvimento Rural
Aprova o Código de Boas Prá cas Agrícolas.
Despacho (extrato) n.º 1927/2018 - Diário da República n.º 38/2018, Série II de 2018-02-22
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação
Fixa, a nível nacional e para o ano de 2018, as regras e os critérios de elegibilidade e de prioridade e os procedimentos administra vos a observar na distribuição de autorizações para novas plantações de vinha.
FICHA TÉCNICA: Divisão de Desenvolvimento Estratégico da Câmara Municipal do Cadaval
Envie um email para dperh.planeamento@cm-cadaval.pt, para receber mais informação

