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PORTUGAL - NOVAÇÃO SOCIAL
Criada no âmbito do Portugal 2020, a
Portugal Inovação Social é uma iniciativa
pública nacional que pretende contribuir para a dinamização de Iniciativas
de Inovação e Empreendedorismo Social (IIES) em Portugal, bem como para a
criação de práticas de investimento que
tragam novos atores (públicos e privados) e maior escala ao financiamento da
inovação social.
Para torná-lo possível, a Iniciativa Portugal Inovação Social gere quatro instrumentos de financiamento que acompanham o ciclo de vida das IIES e que se
complementam entre si: Capacitação para o Investimento Social, Parcerias para o
Impacto, Títulos de Impacto Social e Fundo para a Inovação Social.
Portugal Inovação Social atua através
de quatro instrumentos de financiamento
complementares entre si, e que acompanham o ciclo de vida das Iniciativas de
Inovação e Empreendedorismo Social
(IIES):
1-Capacitação para o Investimento Social-Destinado
a
apoiar
o desenvolvimento das competências or-

ganizativas e de gestão das equipas
envolvidas na implementação de IIES;
2-Parcerias para o Impacto, que visa
apoiar a criação, implementação e crescimento de projetos de inovação social,
assegurando 70% das suas necessidades
de financiamento, devendo o restante ser
assegurado por investidores sociais (públicos ou privados);
3-Títulos de Impacto Social (TIS), destinado a financiar, através de um mecanismo de contratualização e pagamento
por resultados, projetos inovadores orientados para a obtenção de resultados
sociais e ganhos de eficiência em áreas
prioritárias de política pública, nos domínios do Emprego, da Proteção Social, da
Educação, da Saúde ou da Justiça;
4-Fundo para a Inovação Social (FIS),
criado para financiar as entidades da
economia social e as sociedades sob a
forma comercial implementadoras de
Iniciativas de Inovação e de Empreendedorismo Social (IIES), colmatando a resposta insuficiente do setor financeiro às
necessidades específicas de financiamento deste tipo de projetos.
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Mais informações em : www.inovacaosocial.portugal2020.pt

SESSÃO PORTUGAL2020 - PORTUGAL INOVAÇÃO SOCIAL
Cadaval, dia 30 de maio de 2019, no Edifício dos Paços do Concelho.
Sessão Promovida pelo Representante Regional da Inovação Social da Região Centro
Destinatários: Entidades de Economia Social (IPSS’s, Mutualistas, Misericórdias e Associações sem Fins Lucrativos). Mais informações em : geral@cm-cadaval.pt
Aviso para apresentação de Candidaturas ao Instrumento de Financiamento Parcerias para o Impacto –
TO 3.3 do POISE, para as regiões Norte, Centro e Alentejo, abertas entre 15 de abril e
16 de julho de 2019. O aviso de abertura de candidaturas está disponível no Balcão
2020, onde as entidades se devem registar e submeter o formulário de candidatura até
às 18h00 do dia 16 de julho de 2019. Consulte o aviso de abertura de candidatura
em : http://poise.portugal2020.pt/

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
03/SI/2019| Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico - Propriedade Intelectual e Industrial – Projetos
Individuais

SI-47-2019-04

06-02-2019

31-12-2019

02/SI/2019 | Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico - Internacionalização – Projetos individuais

SI-47-2019-03

Fase II- 01-04-2019
Fase III- 01-07-2019
Fase IV- 01-10-2019

Fase II- 01-07-2019
Fase III- 01-10-2019
Fase IV- 31-12-2019

05/SI/2019 : Projetos Demonstradores Individuais | Selos de Excelência

SI-47-2019-06

27-03-2019

31-01-2020

04/SI/2019 : SI I&DT (Projetos em Co-promoção -Parcerias Internacionais

SI-47-2019-05

13-03-2019

31-05-2019

02/SAICT/2019| Sistema de Apoio à Investigação Científica e
Tecnológica - Internacionalização – Projetos individuais

SAICT-452019-02

Fase II- 01-04-2019
Fase III- 01-07-2019
Fase IV- 01-10-2019

Fase II- 01-07-2019
Fase III- 01-10-2019
Fase IV- 31-12-2019

01/SAICT/2019| Sistema de Apoio à Investigação Científica e
Tecnológica - Propriedade Intelectual – Projetos Individuais

SAICT-452019-01

06-02-2019

31-12-2019

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

Economia Circular
Economia Circular - O IAPMEI, como parceiro das empresas no desenvolvimento e inovação, disponibiliza um conjunto
de Sistemas de Incentivos que têm como objetivo aumentar de forma marcante a competitividade das empresas
através da modernização e inovação dos seus processos e produtos, serviços e modelos de negócio.
Incentivos : Vale Economia Circular / SI Qualificação Conjuntos / SI Qualificação Individuais
/ SI & D Individuais / SI Inovação Produtiva
Consulte os Sistemas de Incentivos à Economia Circular em : https://www.iapmei.pt/

PDR 2020 — Avisos Abertos
Operação 3.2.1 - Investimento na Exploração Agrícola | Olivicultura (18º Anúncio)
Prazo: de 13 de Maio de 2019 às 12:00 a 7 de Junho de 2019 às 17:00
Operação 3.2.1 - Investimento na Exploração Agrícola | Fruticultura (17º Anúncio)
Prazo : de 13 de Maio de 2019 às 12:00 a 7 de Junho de 2019 às 17:00
Operação 8.1.3 - Prevenção da Floresta contra Agentes Bióticos e Abióticos (4º Anúncio)
Prazo : de 10 de abril de 2019 a 28 de julho de 2019 às 17:00
Operação 6.2.1 - Prevenção de Calamidades e Catástrofes Naturais (1º Concurso)
Prazo: de 20 de Março de 2019 a 14 de Junho de 2019 às 17:00
Para mais informações consulte a página do PDR em: www.pdr-2020.pt .

Estatuto de Jovem Empresário Rural
A Portaria 143/2019 de 14 de maio, vem regulamentar a atribuição do título de Jovem
Empresário Rural (JER) e que define as zonas rurais para efeitos dessa mesma atribuição.
O título válido por 3 anos pode ser concedido a pessoas singulares, entre os 18 e os 40
anos e a pessoas coletivas, constituídas como micro ou pequenas empresas, que exerçam
ou pretendam iniciar uma atividade económica em zona rural.
O título de JER permite o acesso a um conjunto de medidas de discriminação positiva
e de caráter facilitador. Entre as medidas de discriminação positiva, estão a abertura de concursos e de apoios específicos, majorações na atribuição de apoios e a criação de linhas de crédito e de benefícios fiscais específicos.
No âmbito das medidas de carácter facilitador, o JER terá ainda acesso prioritário a iniciativas de redes de estímulo
e apoio ao empreendedorismo, a centros de incubação e aceleração de empresas e a formação profissional específica.
As zonas rurais onde poderão ser exercidas as atividades económicas constam do anexo da portaria e correspondem às que estão definidas no Programa de Desenvolvimento Rural (PDR2020).
Todas as freguesias do concelho do Cadaval estão definidas como zonas abrangidas.
O pedido de reconhecimento de JER deve ser dirigido à Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
(DGADR). Santarém - Quinta das Oliveiras
Quinta das Oliveiras - E.N.3 - 2000-471 Santarém Tel: 243 377 500 info@draplvt.gov.pt
Fax: 218442202 Horário: 10h – 12.30 e 14.30 – 16.30
Mais informações em: https://www.dgadr.gov.pt/

Startup - Vantagens Financeiras e Fiscais
Uma startup é uma empresa em fase de crescimento e desenvolvimento de pesquisa de novos mercados, possuem
um espírito empreendedor e de procura de um modelo de negócio inovador. São empresas que criam modelos de
negócios altamente promissores e a baixos custos. Existem Incentivos financeiros e fiscais às startups portuguesas,
nomeadamente:
Sistema de Incentivos Empreendedorismo Qualificado e Criativo – Incentivo reembolsável, sem juros, com período de carência de dois anos e duração de oito anos. Taxas de incentivo entre os 35% e os 75%.
Vale Empreendedorismo – Apoia projetos individuais de aquisição de serviços e consultoria fulcrais no arranque
da empresa. Incentivo não reembolsável, a 75% de despesas de aquisição de serviços até 20 mil euros.
Vale Incubação – Apoia startups incubadas ou em vias de serem incubadas em incubadoras reconhecidas. Incentivo não reembolsável, que comparticipa serviços de marketing, gestão, financiamento e desenvolvimento de produtos e serviços e assessoria jurídica com uma taxa de 75%. O limite máximo de incentivo é de 5 mil euros.
StartUp Voucher – Indicado para jovens entre os 18 e os 35 anos que têm projetos em fase inicial ou em fase de
ideia, disponibilizando instrumentos de apoio durante os 12 meses de preparação do projeto, nomeadamente
Bolsa, Mentoria e Assistência Técnica.
Incentivos Fiscais: Sistema de Incentivos em Investigação e Desenvolvimento Empresarial, Regime Fiscal de Apoio
ao Investimento, Criação líquida de emprego, Isenção de pagamento especial por conta e Redução de 50% e
25% .
Consulte mais informações em : https://www.iapmei.pt/

Aviso de Candidaturas Aceleradora – Aviso n. 7659/2019 - CIRCULAR:
startups - Criar e Repensar negócios circulares
O período para a receção de candidaturas decorrerá desde a data de publicação até às 23:59 horas do dia 27 de maio de 2019.
Saiba mais Informação em: https://www.fundoambiental.pt/avisos-2019/

Medida Contrato Geração
A Portaria n.º 112-A/2019, de 12 de abril, aprova a medida Contrato-Geração, visando incentivar a
contratação sem termo e em simultâneo de jovens e desempregados de longa duração que se encontrem
inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional.
Destinatários: Desempregados inscritos nos serviços de emprego, numa das seguintes situações:
Jovens à procura do primeiro emprego, com idade até aos 30 anos, inclusive, que nunca tenham prestado
atividade ao abrigo de contrato de trabalho sem termo; Desempregados de longa duração (há 12 meses ou
mais), que tenham 45 ou mais anos de idade; Desempregados de muito longa duração (há 25 meses ou mais),
que tenham 45 ou mais anos de idade.
A medida Contrato-Geração permite a combinação do apoio financeiro atribuído pelo IEFP pela celebração
do contrato de trabalho, com o acesso ao regime de dispensa parcial ou isenção total do pagamento de contribuições para o regime geral de segurança social, na parte relativa à entidade empregadora.
Prazo: Abertura em 15 de abril e encerramento a dia 20 de julho de 2019;
As candidaturas ao apoio financeiro atribuído pelo IEFP, são precedidas da apresentação do requerimento
para atribuição de dispensa parcial ou isenção do pagamento de contribuições no portal da Segurança Social Direta, e sujeitas à aplicação de critérios de análise que constam na matriz definida no regulamento da
medida para efeitos de pontuação mínima a atingir e serão aprovadas até ao limite da dotação orçamental
estabelecida.
Consulte: https://www.iefp.pt/apoios/ e http://startupportugal.com/

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

Linha de Apoio à Sustentabilidade Ambiental no Turismo
A Linha de apoio à qualificação da oferta é um instrumento de crédito criado com o objetivo de assegurar às empresas do turismo melhores condições no acesso ao financiamento de médio e longo prazo,
resultante de uma parceria entre o Turismo de Portugal e o sistema bancário.
O financiamento é repartido entre o Banco e o Turismo de Portugal em distintas proporções consoante o
tipo e localização do projeto e a dimensão da empresa. Este instrumento de financiamento inclui duas
linhas específicas
A Linha de apoio à sustentabilidade ambiental no turismo destina-se a projetos de investimento
que contribuam para uma gestão eficiente dos consumos de água e da produção de resíduos sólidos
urbanos, bem como para aqueles que contribuam para a gestão eficiente da energia e que tenham
sido objeto de aprovação no âmbito da Linha de crédito para a eficiência energética, criada em parceria entre o sistema financeiro e o sistema nacional de garantia mútua, ou do IFRRU 2020.
Saiba mais em : http://business.turismodeportugal.pt/

Oportunidades e Curiosidades
O FEI - Fundo Europeu de Investimento e a Caixa Geral de Depósitos (CGD) assinaram, a 5 de
abril de 2019 em Lisboa, um acordo, no âmbito do instrumento de garantia para os Setores Culturais e Criativos (SCC) da Comissão Europeia, no âmbito do Plano Juncker. Desta forma, a CGD
irá lançar um novo produto - Caixa Invest Cultura Criativa - para financiar pequenas e médias
empresas do setor cultural e criativo em Portugal.
Constituído ao abrigo da vertente transetorial do Programa «Europa Criativa», o Mecanismo de Garantia para os setores Culturais e Criativos é o primeiro instrumento de investimento da UE com um âmbito de aplicação tão alargado nos setores culturais
e criativos.
O programa «Europa Criativa» é um programa a 7 anos (2014-2020) que dispõe de um orçamento de 1,46 mil milhões de
euros para o seu período de vigência. O seu objetivo é promover a diversidade cultural, incentivar a divulgação da cultura e da
criatividade europeias e reforçar a competitividade dos setores culturais e criativos.
As PME portuguesas destes setores devem contactar as agências da CGD para saber como podem aceder a estes instrumentos
financeiros.
Saiba mais informações em : http://www.europacriativa.eu/pt/europa-criativa-2014-2020/

Fundo Ambiental
Incentivo pela Introdução no Consumo de Veículos de Baixas Emissões (2019)
Período de candidaturas - até ao dia 30 de novembro de 2019, às 23:59h.
Pedidos de esclarecimentos: geral@fundoambiental.pt.
Mais informação clique na imagem:

Prémio ICNF – Uma Ideia Natural
Período de candidaturas - até às 23:59 horas do dia 15 de junho de 2019, para o endereço de correio
eletrónico premio@icnf.pt
Mais informações em: www.icnf.pt e www.fundoambiental.pt
Mais informação clina na imagem:

Agenda
Ciclo de workshops - Economia Circular:
Marinha Grande
Workshop 2 - Modelos de negócios para
a economia circular
Data: 29 de maio de 2019 | 10h 00 - 17h 00
Local: CEFAMOL - Associação Nacional da Indústria de Moldes, Av. Dom Dinis, 17 | 2431-903 Marinha Grande
Workshop 3 - Pensamento do ciclo de vida, economia circular e ISO 14001
Data: 19 de junho de 2019 | 10h 00 - 17h 00
Local: CEFAMOL - Associação Nacional da Indústria de Moldes, Av. Dom Dinis, 17 | 2431-903 Marinha Grande
As ações formativas, com duração de 6 horas cada, irão decorrer na Marinha Grande, com formadores do LNEG.
Estes eventos decorrem das iniciativas de apoio à transição
das PME para uma Economia Circular, sendo a participação gratuita, mas sujeita a inscrição prévia.
Para mais informações consulte os referidos programas ou
contacte: academia.pme@iapmei.pt.

Feira Internacional de Artesanato de 29 de
junho a 7 de julho em Lisboa
A FIA Lisboa é a maior feira de multiculturalidade que ocorre na Península Ibérica e a
segunda na Europa. Apoia o Desenvolvimento
Regional e as culturas locais, através de várias vertentes como o artesanato, gastronomia, recursos naturais, atividades culturais e turísticas, entre outras, procurando
evidenciar Micro, Pequenas e Médias Empresas Nacionais,
Entidades e Organismos Oficiais ligados a projetos que visam
a promoção e divulgação dos Territórios, bem como a venda
dos Produtos Regionais.
Mais informações para expositores
em : https://fialisboa.fil.pt/expor/ ou através do email: jose.pinto@ccl.fil.pt telefone: 218 921 558

Sessão de Esclarecimento para empresas no Cadaval
Dia 5 de junho às 15:30 na Biblioteca Municipal

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

