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Espaço Empresa da Comunidade Intermunicipal
do Oeste
O Espaço Empresa é um
balcão único
de atendimento dedicado às
empresas que
consagra uma
medida inscrita no Programa
Simplex+ 2016 e que assenta
num modelo de atendimento
multicanal: presencial, digital,
digital assistido e telefónico.
Agrega 26 Instituições e vai
disponibilizar, num balcão único, "quase 100 serviços às empresas".
O OESTE PORTUGAL – TOURISM STARTUP PROGRAM é um programa de aceleração de
negócios promovido pela AIRO em parceria com a OesteCIM, a Escola Superior de Turismo
e Tecnologia do Mar e o Turismo de Portugal. Este programa procura apoiar projetos inovadores no setor do turismo, aproveitando as potencialidades da região.
Mais informações e consulta do regulamento , consulte o site da AIRO em : http://
www.airo.pt/

Telefone: (+351)2620839 039
Email: e.empresa@oestecim.pt
Horário: dias úteis: das 10:00h
às 12:00h e das 14:00h às
17:00h.

Concursos Abertos - Sistemas de Incentivo
No âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva encontram-se abertos os seguintes avisos de candidaturas:
Balcão 2020

Data de
Abertura

17/SI/2018 - SI Empreendedorismo Qualificado e Criativo - registo de pedido
de auxílio

SI-53-2018-17

30-07-2018

30-12-2020

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

20/SI/2018 | Sistema de Incentivos “Qualificação das PME” : Vale Economia
Circular

SI-53-2018-20

31-07-2018

30-10-2018

21/SI/2018 - SI Qualificação das PME - Vale Comércio

SI-53-2018-21

31-07-2018

Até esgotar
verba

22/SI/2018 : Processo de Acreditação de Entidades para Prestação de Serviços
de Incubação

SI-51-2018-22

31-07-2018

30-10-2018

23 /SI/2018 | Sistema de Incentivos “Empreendedorismo Qualificado e Criativo”-Vale Incubação

SI-51-2018-23

31-07-2018

30-10-2018

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

SI-47-2018-24

31-07-2018

30-10-2018

25/SI/2018 |Sistema de Incentivos “Internacionalização das PME : Vale Oportunidades de Internacionalização

SI-52-2018-25

31-07-2018

30-10-2018

27/SI/2018 - SI Internacionalização das PME - Exportadores - até 31 out 2018

SI-52-2018-27

03-08-2018

31-10-2018

Aviso

Data de
Fecho

Sistema de Incentivos

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

PDR 2020 — Avisos Abertos
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 - 10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais BAIXOESTE - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURALPrazo do abertura: de 06 de agosto de 2018 às 12:00 a 12 de outubro de 2018 às 12:00
Operação - 10.2.1.6 - Renovação de aldeias
BAIXOESTE - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL- BAIXO OESTE
Prazo do abertura: de 06 de agosto de 2018 às 12:00 a 12 de outubro de 2018 às 12:00
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 .
Prazos: Estagiários até 4 de Outubro; En dades sem data limite deﬁnida.
Mais informações contacte:217 909 500 / 808 214 214 ou por email: aicep@portugalglobal.pt

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”.
Prazo de Vigência: Até 12 meses após a abertura , podendo estender-se por mais 6 meses
Consulte toda a informação no documento de divulgação da Linha de Crédito Capitalizar 2018.
Entidade de Contacto: IAPMEI em : https://www.pmeinvestimentos.pt/ Telef: 217 994 260

Espaço Comercio—DGAE
O Espaço Comércio presta serviços de apoio às atividades de comércio, serviços e
restauração, como a abertura e fecho de atividade, informação sobre períodos de
saldos e liquidações, questões relacionadas com o exercício da atividade e com o
consumidor.
Estes serviços são disponibilizados pela Direção-Geral das Atividades Económicas,
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, Direção
-Geral do Consumidor, Agência para a Modernização
Administrativa, Instituto da Segurança Social, I.P., Autoridade para as Condições do Trabalho, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e Instituto da Habitação
e da Reabilitação Urbana.
Presentemente o Espaço Comércio, resulta de uma parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e
União de Associações de Comércio e Serviços da Região de Lisboa e Vale do Tejo, estando localizado na rua Castilho 14, em Lisboa.
Consulte : http://www.areadocomerciante.dgae.gov.pt/
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Oportunidades e Curiosidades
ALOJAMENTO LOCAL - A nova Lei n.º 62/2018, de 22 de agosto, vem introduz a segunda alteração ao regime de autorização
de exploração dos estabelecimentos de alojamento local. Os Municípios e os condomínios veem os seus poderes reforçados,
sendo aplicadas, por outro lado, aos proprietários uma série de novas exigências. São ainda criadas “áreas de contenção”, onde as câmaras passam a poder impor limites rela vos ao número de estabelecimentos de alojamento local.
NOVO REGIME DAS AGÊNCIAS DE VIAGENS E TURISMO — A 1 de julho de 2018, entra em vigor o Decreto-Lei n.º
17/2018, de 8 de março, que estabelece o regime de acesso e de exercício da atividade das agências de viagens e turismo.
Transpõe a Diretiva (EU) 2015/2302 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25.11.2015, relativa às viagens organizadas e
aos serviços de viagens conexos. Revoga o Decreto-Lei n.º 61/2011, de 6 de maio.
Saiba mais informações em : h1p://business.turismodeportugal.pt/
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).

Diversos

Agenda

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% .
Inscreva-se em : http://portugalsoueu.pt/inscricao

CONGRESSO EMPRESIRAL DO OESTE
Vai decorrer no próximo dia 3 de Outubro, no CCC Caldas da Rainha o Congresso do Oeste – O Oeste na Estratégia 2030.
Inscreva-se em no site da AIRO ou AQUI

Para receber a Newsletters Oportunidades & Incentivos, registe-se no site da Câmara Municipal em
:: http://www.cm-cadaval.pt/

Sessão de Capacitação na RIS3 da
região Centro
Organizada por um
grupo de Clusters
de Competitividade em parceria com a CCDRC, realiza-se
no próximo dia 23 de novembro, às 9:30, no Auditório
Aceleradora do IPN em Coimbra, a Sessão de Capacitação na RIS3 da região Centro (Estratégia de Investigação
e Inovação para uma Especialização Inteligente).
A participação é gratuita, sendo a inscrição obrigatória no
site do Turismo do Centro ou aqui : AQUI

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

