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Sobre Nós
A Rede Regional de Parcerias de Apoio

ao Desenvolvimento Económico e
Social do Algarve tem como propósito
criar um sistema de resposta adequado
às necessidades dos empreendedores
e empresários da região.
A próxima reunião da Rede Invest
Algarve encontra-se agendada para dia
6 de fevereiro no Centro Cultural de
Lagos. A reunião contará com a
realização

de

duas

ações

de

capacitação técnica no âmbito do

projeto INOVA ALGARVE 2020 e do
projeto CRIA START +, destinadas aos
técnicos dos municípios / entidades que
têm acompanhado o processo da
implementação da rede regional de
parcerias de apoio ao desenvolvimento
económico.
Nesta edição do boletim apresentam-se
diversas oportunidades e informações
úteis para quem pretenda investir no
Algarve e para as entidades da Rede.

Candidaturas abertas no domínio da Competitividade e Internacionalização (Portugal 2020)
Sistema de Incentivos: Projetos de I&D individuais
Data de encerramento: 28/02/2018 | Aviso: N.º 01/SI/2018
Os projetos a apoiar inserem-se na modalidade de “Projetos Individuais” realizados por uma
empresa (de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica), compreendendo atividades de
investigação industrial e/ou de desenvolvimento experimental, conducentes à criação de novos
produtos, processos ou sistemas ou à introdução de melhorias significativas. [Saber mais]
Formação-Ação
Data de encerramento: 14/03/2018 | Aviso: N.º ALG-60-2018-03
Os projetos conjuntos, a submeter ao presente concurso por Associações Empresariais, sem fins
lucrativos estabelecidas no Algarve e com atividades dirigidas às PME da região visam o
desenvolvimento de um programa estruturado de intervenção num conjunto de PME, que se
constituem como beneficiárias (participantes), que apresentem soluções comuns e coerentes
face a problemas ou oportunidades a explorar no quadro das empresas a envolver. [Saber mais]
Sistema de Incentivos “Internacionalização de I&D - Projetos Individuais”
Data de encerramento: 15/03/2018 | Aviso: N.º 24/SI/2017
Os projetos a apoiar referem-se à tipologia “Internacionalização I&D”, aumentando a capacidade
concorrencial das empresas através da participação em projetos europeus de investigação e
inovação. Os beneficiários são empresas de qualquer natureza e forma jurídica. [Saber mais]
Sistema de Apoio à Investigação Cientifica e Tecnológica “Internacionalização de I&D”
Data de encerramento: 15/03/2018 | Aviso: N.º 03/SAICT/2017
Os projetos a apoiar referem-se à tipologia “Internacionalização I&D”, aumentando a capacidade
concorrencial das entidades de I&I através da participação em projetos europeus de investigação
e inovação. Os beneficiários são as Entidades não Empresariais do Sistema de I&I. [Saber mais]
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Sistema de Apoio à
Investigação Científica e
Tecnológica (SAICT) |
Domínios Prioritários do Turismo,
das Energias Renováveis e TIC
Data de encerramento: 26/04/2018 |
Aviso: N.º 01/SAICT/2018
Este AAC visa apoiar “Projetos de
Investigação Científica e Desenvolvimento
Tecnológico” (designados por “Projetos de
IC&DT”), centrados no desenvolvimento de
atividades de investigação que apliquem a
prossecução dos desafios lançados no
âmbito do Conselho de Inovação Regional
do Algarve (CIRA), em concreto:
• promoção do conhecimento e inovação
em Turismo;
• promoção do conhecimento no âmbito
das Smart Grids;
• promoção do conhecimento no âmbito
das TIC - projeto Região Inteligente
Algarve – RIA;
Estes desafios visam a concretização dos
objetivos preconizados na RIS3 Algarve,
com incidência específica nos domínios
prioritários do Turismo, das Energias
Renováveis e TIC. São beneficiários,
individualmente ou em copromoção, as
entidades não empresariais do sistema de
I&I (Instituições do ensino superior;
laboratório do Estado ou internacionais com
sede na região; instituições privadas sem
fins lucrativos que tenham como objeto
principal atividades de I&D).
[Saber mais]

Sistema de Incentivos: Inovação Produtiva – Regime Contratual de Investimento
Data de encerramento: 29/03/2018 | Aviso: N.º 06/SI/2017
Este concurso visa aumentar o investimento empresarial em atividades inovadoras (produto ou
processo), promovendo o incremento da produção transacionável e internacionalizável e a alteração do
perfil produtivo do tecido económico. Os beneficiários são empresas de qualquer natureza e sob
qualquer forma jurídica. [Saber mais]
Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (projetos individuais)
Data de encerramento: 29/03/2018 | Aviso: N.º 25/SI/2016
Este concurso destina-se a apoiar os projetos de interesse especial e de interesse estratégico de I&D –
Projetos individuais, inseridos no regime contratual de investimento, através da realização de atividades
de investigação industrial e desenvolvimento experimental. Os beneficiários são empresas de qualquer
natureza e sob qualquer forma jurídica. [Saber mais]
Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (em copromoção)
Data de encerramento: 29/03/2018 | Aviso: N.º 26/SI/2016
Este concurso destina-se a apoiar os projetos de interesse especial e de interesse estratégico de I&D –
Projetos em copromoção, inseridos no regime contratual de investimento. São beneficiários dos apoios
empresas e entidades não empresariais do Sistema de I&I. [Saber mais]
Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico - SI I&DT
Data de encerramento: 29/03/2018 | Aviso: N.º 25/SI/2017
Os projetos a apoiar inserem-se na tipologia “I&D Empresas”, podendo ser projetos individuais ou em
copromoção. São beneficiários as empresas de qualquer natureza e forma jurídica (beneficiário líder) e
as entidades não empresariais do Sistema de I&I. [Saber mais]
Sistema de Incentivos – Processo de Acreditação de Entidades - Vale Economia Circular
Data de encerramento: 29/03/2018 | Aviso: N.º 06/SI/2018
O “Vale Economia Circular” tem por objetivo apoiar a transição do tecido empresarial nacional para uma
economia circular, reforçando a sua competitividade e promovendo um crescimento económico
sustentável. O incentivo máximo que pode ser concedido por Vale é de 7.500€. São beneficiários
elegíveis as entidades prestadoras de serviços especializados e fornecedores de tecnologia, com
competências comprovadas para esta tipologia de serviços, previamente acreditadas, e as entidades
do Sistema Científico e Tecnológico, incluindo os Centros de Interface. [Saber mais]
Sistema de Incentivos – Processo de Acreditação de Entidades - Vale Comércio
Data de encerramento: 29/03/2018 | Aviso: N.º 07/SI/2018
O “Vale Economia Circular” tem por objetivo o reforço da capacitação empresarial das micro, pequenas
e médias empresas dos setores do comércio, restauração e serviços. O incentivo máximo que pode ser
concedido a cada Vale é de 5.000€. São beneficiários elegíveis as entidades prestadoras de serviços
especializados, com competências comprovadas para esta tipologia de serviços, previamente
acreditadas, e as entidades de interface tecnológica. [Saber mais]
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Pequenos investimentos na
Exploração Agrícola (PDR
2020)
Data de encerramento: 23/03/2018
Aviso: N.º06/Operação3.2.2/2018
O presente Aviso visa melhorar as
condições de vida, de trabalho e de
produção dos agricultores e contribuir para
o

processo

de

modernização

e

capacitação das empresas do setor
agrícola.

Os

apoios

previstos

são

aplicáveis na seguinte área geográfica:
•

Ferreiras e Albufeira e Olhos de Água
(Albufeira);

•
•

Sistema de Apoio à Investigação Cientifica e Tecnológica “Propriedade Intelectual”
Data de encerramento: 31/12/2018 | Aviso: N.º 04/SAICT/2017
Os projetos a apoiar inserem-se na modalidade de Projetos Individuais no âmbito da tipologia
“Proteção da propriedade intelectual e industrial”. Os beneficiários são as Entidades não Empresariais
do Sistema de I&I (ENESII). [Saber mais]
Candidaturas abertas no âmbito do PDR 2020

Faro (Sé e São Pedro) (Faro);

Operação 7.11.1 - Investimentos Não Produtivos (2º Anúncio)
Data de encerramento: 20/02/2018 | Aviso: N.º 02/Ação7.11/2017
A tipologia de atividades a apoiar respeita à instalação ou recuperação de galerias ripícolas. São
beneficiários elegíveis as pessoas singulares ou coletivas de natureza pública ou privada que
exerçam atividade agrícola, e cuja exploração esteja localizada maioritariamente em sítios da Rede
Natura 2000, Rede Nacional de Áreas Protegidas, e Rede de corredores ecológicos estabelecidos
nos PROF. [Saber mais]

Ferragudo,

Porches,

União

das

União de freguesias de Lagoa e
Carvoeiro (Lagoa);
União das freguesias de Lagos (São
Sebastião e Santa Maria);
•

Sistema de Incentivos “Propriedade Intelectual e Industrial – Projetos Individuais”
Data de encerramento: 31/12/2018 | Aviso: N.º 23/SI/2017
Os projetos a apoiar inserem-se na modalidade de Projetos Individuais no âmbito da tipologia
“Proteção da propriedade intelectual e industrial”, permitindo impulsionar e solidificar ações de
desenvolvimento tecnológico e a aproximação ao ensino superior. São beneficiários as empresas de
qualquer natureza e forma jurídica. [Saber mais]

Montenegro e União de freguesias de

freguesias de Estômbar e Parchal e

•

Sistema de Incentivos: Projetos de formação em processos de inovação
Data de encerramento: 28/12/2018 | Aviso: N.º 18/SI/2017
Este concurso visa apoiar os projetos de formação, na modalidade de candidatura individual,
associados a projetos de investimentos, enquadrados nas tipologias: “Inovação Empresarial e
Empreendedorismo” e “Qualificação e Internacionalização das PME”. Os beneficiários são empresas
(PME e Não PME) com projetos aprovados nas referidas tipologias. [Saber mais]

Almancil, Quarteira e Loulé (São

Clemente) (Loulé);
•

Olhão e Quelfes (Olhão);

•

Portimão (Portimão);

•

Armação de Pêra (Silves);

São beneficiários as pessoas singulares
ou coletivas que exerçam atividade
agrícola.

[Saber mais]

Operação 8.1.3 - Prevenção da Floresta contra Agentes Bióticos e Abióticos (3º Anúncio)
Data de encerramento: 23/02/2018 | Aviso: N.º 03/Operação8.1.3//2017
A tipologia de atividades a apoiar respeita a investimentos na prevenção da floresta contra agentes
abióticos, ao nível de intervenções com escala territorial relevante, em particular nos territórios de
média e muito alta perigosidade de incêndios florestais. São beneficiários as pessoas singulares ou
coletivas, de natureza pública ou privada, detentoras de espaços florestais. [Saber mais]
Operação 10.3.1 - Cooperação interterritorial e transnacional dos GAL (1º Concurso)
Data de encerramento: 30/06/2018 | Aviso: N.º 001/PDR2020/103/2017
A tipologia de atividades a apoiar no âmbito do presente Aviso diz respeito à preparação de projetos
de cooperação interterritorial e de cooperação transnacional e ao desenvolvimento do projeto de
cooperação interterritorial ou de cooperação transnacional. São beneficiários elegíveis os GAL
reconhecidos no âmbito do procedimento de seleção de DLBC na vertente rural. [Saber mais]
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Capacitação institucional –
DLBC Rurais
Data de encerramento: 29/03/2018
Aviso: ALG-64-2018-01
O

presente

Aviso

visa

reforçar

a

capacidade das entidades Gestoras dos
Grupos de Ação Local (GAL) responsáveis

por instrumentos de políticas públicas
respeitantes à iniciativa Desenvolvimento
Local de Base Comunitária (DLBC Rurais),
tendo

em

vista

a

promoção

do

desenvolvimento territorial e o exercício
das funções definidas nos Protocolos de
Articulação Funcional, celebrados entre os
GAL e a Autoridade de Gestão do
Programa

Operacional

Regional

do

Algarve 2014-2020.
Neste

contexto,

são

beneficiários

Associação

In

Loco,

enquanto

Entidade Gestora do Grupo de Ação
Local Rural – Interior Algarve Central;
•

Associação

Vicentina,

enquanto

Entidade Gestora do Grupo de Ação
Local Rural – ADERE 2020;
•

Operação 10.2.1.2. Pequenos investimentos na transformação e
comercialização
Data de encerramento: 28/02/2018 | Aviso: N.º 002/GAL TBG/10212/2017
A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos na transformação e comercialização
de produtos agrícolas cujo custo total elegível seja superior ou igual a 10.000€ e inferior ou igual a
200.000€. A dotação orçamental total é de 336.499,79€. [Saber mais]
Operação 10.2.1.3. Diversificação de Atividades na Exploração Agrícola
Data de encerramento: 28/02/2018 | Aviso: N.º 002/GAL TBG/10213/2017
A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos em atividades económicas não
agrícolas nas explorações agrícolas cujo custo total elegível seja igual ou superior a 10.000€ e
inferior ou igual a 200.000€. A dotação orçamental total é de 330.438,95€. [Saber mais]
Operação 10.2.1.5. Promoção de produtos de qualidade locais
Data de encerramento: 28/02/2018 | Aviso: N.º 002/GAL TBG/10215/2017
A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos em ações cujo custo total elegível seja
igual ou superior a 5.000€ e inferior ou igual a 200.000€, ou a 400.000€ no caso de candidaturas
apresentadas por parcerias de agrupamentos de operadores que abranjam um mínimo de três
produtos agrícolas ou géneros alimentícios, bem como no caso de promoção de produtos
agrícolas ou géneros alimentícios qualificados a partir de 1 de janeiro de 2014, considerando as
atividades económicas elegíveis no respetivo aviso. A dotação orçamental total é de 165.706,95€.
[Saber mais]
Candidaturas abertas no âmbito do GAL “ADERE 2020”

elegíveis:

•

Candidaturas abertas no âmbito do GAL “Terras do Baixo Guadiana”

Associação Terras do Baixo Guadiana,
enquanto Entidade Gestora do Grupo
de Ação Local Rural – Baixo Guadiana
[Saber mais]
2020.
[Saber mais]

Operação 10.2.1.4. Cadeias curtas e mercados locais
Data de encerramento: 28/02/2018 | Aviso: N.º 001/ADERE2020/10214/2017
O presente Aviso visa promover o contacto direto entre o produtor e o consumidor, contribuindo
para o escoamento da produção local assim como incentivar práticas culturais menos intensivas e
ambientalmente sustentáveis. A dotação orçamental total é de 150.000€. [Saber mais]

Operação 10.2.1.5. Promoção de produtos de qualidade locais
Data de encerramento: 28/02/2018 | Aviso: N.º 001/ADERE2020/10215/2017
A tipologia de intervenção a apoiar tem por base as seguintes ações elegíveis: estudos ou
pesquisas de mercado, com vista à definição de posicionamento do produtos num dado mercado;
elaboração e implementação de planos de comercialização ou marketing-mix; estudos de controlo
e avaliação da implementação do plano de ação; estudos de caracterização da especificidade e
qualidade do produto e elaboração de estratégias de adequação ao mercado. A dotação
orçamental total é de 36.000€. [Saber mais]
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Candidaturas abertas no
âmbito do MAR 2020
Apoio ao Aumento do Potencial dos
Sítios Aquícolas

Data de encerramento: 26/02/2018
O presente Aviso visa o desenvolvimento de
dos sítios e das infraestruturas aquícolas
bem como reduzir o impacto negativo que
lhe está associado. São beneficiários
elegíveis os organismos de direito público
com competências atribuídas nos domínios
do ordenamento do espaço para o exercício
da atividade aquícola e os organismos de
direito público ou organismos privados
mandatados pela Administração para o
exercício das tarefas inerentes às tipologias
[Saber mais]

de operação elegíveis.
Apoio

à

Aquicultura

Biológica,

à

Conversão para Sistemas de Ecogestão e
Auditoria e à Prestação de Serviços
Ambientais pela Aquicultura
Data de encerramento: 26/02/2018
O presente Aviso visa o desenvolvimento de
uma aquicultura biológica ou eficiente em
termos energéticos, bem como a prestação
de serviços ambientais pela aquicultura. São
beneficiários

elegíveis

as

empresas

aquícolas (de acordo com a alínea c) do
[Saber mais]
artigo 3ª da Portaria n.º 117/2016, de 29 de
abril.

[Saber mais]

Apoio à Cessação Temporária das Atividades de Pesca com Recurso a Artes
de Cerco
Data de encerramento: 21/05/2018 | Aviso: Portaria n.º363/2017
O presente Regulamento, estabelece, no quadro do FEAMP, um regime de apoio à cessação
temporária das atividades de pesca dos armadores e pescadores de embarcações licenciadas
para operar com artes de cerco na zona 9 definida pelo Conselho Internacional para a Exploração
do Mar (CIEM), com objetivo de reforçar a conservação e exploração sustentável da sardinha.
[Saber mais]
Apoio à Promoção da Saúde e do Bem-estar Animal
Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: Portaria n.º116/2016
Os apoios previstos visam promover o bem-estar dos animais cultivados nos estabelecimentos
aquícolas. São beneficiários as empresas aquícolas, organismos de direito público, grupos de
defesa sanitária do setor aquícola reconhecidos pela DGAV e os moluscicultores. [Saber mais]
Apoio financeiro à constituição de um seguro das populações aquícolas (Seguro Aquícola)
Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: Portaria n.º113/2016
São beneficiários do Seguro Aquícola que abrange a cobertura das perdas económicas por
mortalidade nas populações aquícolas, as pessoas singulares ou coletivas enquadradas nos CAE
03210 e 03220 ou as associações cujos associados sejam produtores aquícolas. [Saber mais]
Apoio à Suspensão Temporária da Colheita de Moluscos Cultivados por Motivos de Saúde
Pública
Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: Portaria n.º111/2016
Os apoios visam compensar os aquicultores pela suspensão temporária da colheita de moluscos
cultivados, por motivos de saúde pública. São beneficiários os moluscicultores. [Saber mais]
Apoio à Armazenagem dos Produtos da Pesca
Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: Portaria n.º215/2016
Os apoios previstos visam compensar, no período 2014-2018 as organizações de produtores e as
associações de organizações de produtores pelos custos com a estabilização e armazenagem
dos produtos da pesca, promovendo por essa via a estabilização dos mercados. [Saber mais]
Apoio aos Investimentos a Bordo no Domínio da Eficiência Energética
Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: Portaria n.º61/2016
Podem apresentar candidaturas os proprietários de navios de pesca registados na frota,
pescadores e organizações de pescadores reconhecidas pelo Estado. [Saber mais]
Apoio ao Arranque de Atividade para Jovens Pescadores
Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: Portaria n.º60/2016
Os apoios visam facilitar o estabelecimento inicial das atividades no sector da pesca por jovens
pescadores, contribuindo para a aquisição da primeira embarcação de pesca. [Saber mais]
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Fundo ambiental: plano de
atribuição de apoios para
2018
De acordo com o Despacho n.º 730-A/2018,
estima-se que o Fundo Ambiental apresente
uma disponibilidade de 87.254.149€ para

atribuir a novos projetos e avisos conforme
o quadro 4 do referido despacho. As
empresas

correspondem

a

entidades

beneficiárias nas seguintes áreas temáticas
de

apoio:

mitigação

das

alterações

climáticas; capacitação e sensibilização
ambiental; resíduos e economia circular.
[Saber mais]

Cerimónia de Assinatura de
Protocolo para as Agendas
Regionais de Economia
Circular
O Ministro do Ambiente, João Pedro Matos
Fernandes, presidiu no dia 31 de janeiro de
2018, na CCDR do Centro, à Cerimónia de
Assinatura de Protocolo das Agendas
Regionais para a Economia Circular. As
Agendas Regionais irão integrar um
conjunto de estratégias para a transição e
aceleração para a economia circular,
adaptadas ao perfil socioeconómico
[Saber mais]de
cada umas das regiões.
[Saber mais]

Programa Sê-lo Verde 2018
O «Programa Sê-lo Verde 2018» visa incentivar a adoção de boas-práticas ambientais,
inovadoras e com impacte ambiental, social e económico através do financiamento de
medidas verdes a adotar nos grandes eventos.
São beneficiários do programa, os promotores de eventos, na qualidade de pessoa singular ou
coletiva que tenha por atividade a promoção ou organização de eventos de massas, isoladamente
ou em parceria com outras entidades promotoras ou não promotoras, que apresentem candidatura
para medidas a implementar enquadrados nas seguintes categorias:
• Categoria A: Eventos com um número máximo de «espectadores por dia», dado pela lotação
do recinto, entre 5.000 e 25.000;
• Categoria B: Eventos com um número máximo de «espectadores por dia», dado pela lotação
do recinto, acima de 25.000.
A dotação orçamental deste programa é de 600.000€, sendo o apoio atribuído de acordo com
as seguintes taxas e limites de financiamento:
• 60% para as medidas tangíveis (medidas práticas no âmbito dos recursos, das emissões e da
energia), incidindo sobre o total das despesas elegíveis, com cofinanciamento limitado a
20.000 € por medida;
• 40% para as medidas intangíveis (âmbito da comunicação, da sensibilização, da
monitorização, da eco-responsabilidade), incidindo sobre o total das despesas elegíveis, com
cofinanciamento limitado a 20.000 € por medida.
As medidas são executadas e concluídas durante o evento, no ano de 2018. A submissão das
candidaturas deverá ser efetuada através do preenchimento de formulário próprio para o efeito e
acompanhado dos documentos indicados no ponto 12 do regulamento. [Saber mais]
2ª edição do Ponto Verde Open Innovation
A Sociedade Ponto Verde apresentou a 2ª edição do Ponto Verde Open Innovation, projeto que
aposta no crescimento sustentável, na promoção de uma economia circular e na produção de
conhecimento.
Nesta segunda edição a iniciativa visa apoiar projetos de investigação, desenvolvimento e
inovação de universidades, startups, empresas ou pessoas singulares (maiores de 18 anos)
relacionados com dois eixos estratégicos: crescimento sustentável e promoção da economia
circular. Neste contexto, pretende-se contribuir para a prevenção ao nível dos processos
produtivos; a melhoria dos processos de ecodesign; a produção e valorização de resíduos
(reciclagem ou outros tipos), com vista a promover a sua reincorporação nas cadeias de valor; a
valorização dos materiais atualmente enviados para eliminação.
O período de candidaturas decorre entre 2 de janeiro e 28 de fevereiro em
www.pontoverdeopeninnovation.com.
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Programa «Europa para os Cidadãos»
Data de encerramento: 01/03/2018 | Aviso: EACEA/40/2017
O programa “Europa para os Cidadãos”, gerido pela Comissão Europeia, foi criado pelo
Regulamento n.º 390/2014, de 14 de abril, tendo como objetivos gerais contribuir para a
compreensão pelos cidadãos da UE, da sua história e diversidade e promover a cidadania europeia e
melhorar as condições para a participação cívica e democrática ao nível da UE.
O programa tem como objetivos específicos:
•

Aumentar a sensibilização para a memória, a história e os valores comuns da UE, estimulando o
debate, a reflexão e o desenvolvimento de redes;

•

Incentivar a participação democrática e cívica dos cidadãos europeus, através da compreensão
do processo de elaboração das políticas da UE, da promoção de oportunidades a nível social,
intercultural e de voluntariado europeu.

O presente convite abrange as seguintes vertentes e medidas do programa “Europa para os Cidadãos”:

•

Vertente 1: Memória europeia – Projetos Memória Europeia;

•

Vertente 2: Compromisso democrático e participação cívica – Geminação de Cidades, Redes de Cidades e Projetos da Sociedade Civil.

São beneficiários elegíveis os organismos públicos ou organizações sem fins lucrativos. Nos projetos de “Memória Europeia” e “Geminação de
Cidades”, pelo menos um dos candidatos deve pertencer a um Estado-Membro da UE e nos projetos de “Redes de Cidades” e “Sociedade Civil”, pelo
menos dois candidatos pertencentes a dois Estados-Membros da UE. O orçamento global para o presente convite à apresentação de propostas é
estimado em 16,3 milhões de euros, distribuídos da seguinte forma e com o respetivo período de início de execução do projeto:
Medida

Dotação Orçamental

Período de início de execução do projeto

Memória Europeia

3,7 milhões de euros

1 de agosto de 2018 a 31 de janeiro de 2019

Geminação de Cidades

4,6 milhões de euros

1 de julho de 2018 a 31 de março de 2019

Redes de Cidades

4,5 milhões de euros

1 de julho a 31 de dezembro de 2018

Projetos da Sociedade Civil

3,5 milhões de euros

1 de agosto de 2018 a 31 de janeiro de 2019
[Saber mais]

[Saber mais]
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Oportunidades e informações relevantes
ALGARVE + EMPREENDEDOR

O projeto "ALGARVE + EMPREENDEDOR" apresenta como objetivo estratégico o fomento do
empreendedorismo qualificado, a promoção da inovação e a diversificação da base
produtiva da Região do Algarve, através do reforço da cooperação, do apoio ao desenvolvimento
de ideias inovadoras, de iniciativas empresarias e de criação de 25 novas empresas, em
atividades inseridas nos domínios da Estratégia RIS 3 Regional, de alta e média-alta tecnologia e
em serviços intensivos em conhecimento.

Nesse sentido vão ser dinamizadas iniciativas de deteção, de estímulo e de apoio ao empreendedorismo, à capacitação dos potenciais
empresários e à concretização das novas empresas, sustentadas em torno de 11 atividades interligadas entre si de forma a concretizar e potenciar os
resultados e a criação das condições envolventes associadas a fatores imateriais de competitividade de natureza coletiva, disponibilizando serviços
coletivos que induzam efeitos de arrastamento na economia e na atividade económica da Região do Algarve.
Este é um projeto promovido pela ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região Algarve e apoiado pelo CRESC ALGARVE 2020, Portugal
2020 e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. [Saber mais]
PLATAFORMA ONLINE: WE SHOP ALGARVE
A plataforma online «We Shop Algarve», uma iniciativa da ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região
Algarve, está disponível desde o dia 15 de Janeiro, em www.weshopalgarve.com.
Integrada no projeto «Algarve Store & Business Online», esta plataforma tem como objetivo aumentar a visibilidade internacional da região, através da
promoção, divulgação, venda e negociação dos produtos típicos regionais de uma forma centralizada e num único espaço digital.
Em www.weshopalgarve.com o utilizador vai encontrar empresas com sede na região do Algarve, dedicadas à produção, transformação ou
comercialização de produtos típicos, nomeadamente amêndoa, alfarroba, figo, azeitona, citrinos, batata-doce, uva, cortiça, frutos vermelhos, moluscos,
bivalves, sal-marinho, flor de sal, mel, enchidos, carnes, queijo, azeite, conservas, doçaria regional, aguardentes, vinhos, licores ou artesanato, entre
outros.
Com o objetivo inicial de ter 160 empresas associadas a esta plataforma, “a ambição”, sublinha o presidente da ACRAL, Álvaro Viegas, “é aumentar esse
número e dar um contributo decisivo para a internacionalização da fileira associada aos setores mais tradicionais da economia regional do Algarve”.
Este é um projeto apoiado pelo CRESC ALGARVE 2020, Portugal 2020 e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. [Saber mais]
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CENTRO DE NEGÓCIOS "BUSINESS SOLUTIONS"
A ACRAL tem agora disponível para as empresas que queiram ter um escritório no centro
de Faro, o Centro de Negócios "Business Solutions". Este espaço disponibiliza os seguintes
serviços:
•

Escritório Virtual

•

Escritórios

•

Salas de Reunião

•

Salas de Formação

Destaca-se ainda a disponibilização das seguintes condições necessárias ao desenvolvimento da atividade das empresas: Serviço de receção;
Mobiliário (secretárias com cadeiras); Morada para sede social; Receção de Correspondência; Internet; Atendimento telefónico; Utilização de sala de
reuniões; Utilização da zona de refeições; Limpeza, eletricidade e água. Para mais informações contacte para 289 887 130 ou 919 195 569. [Saber
mais]

INSTRUMENTOS DE PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO
O IEFP, IP disponibiliza um conjunto de instrumentos de promoção do empreendedorismo através de apoios à criação
de empresas e do próprio emprego, no âmbito do Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio
Emprego e no âmbito do Programa Investe Jovem.
Destacam-se as seguintes medidas:

Apoios à Criação do
Próprio Emprego por
Beneficiários de Prestações
de Desemprego

Apoios à Criação de
Empresas

Programa Nacional de
Microcrédito

Apoio Técnico à Criação e
Consolidação de Projetos
(ATCP)

Social Investe - Programa
de Apoio à Economia
Social,

Investe Jovem

[Saber mais]
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STARTUP VISA
O desenvolvimento económico e social representa uma prioridade do XXI Governo Constitucional,
representando a captação do investimento, designadamente estrangeiro, e a dinâmica associada da criação de

empresas, suportes fundamentais e estratégicos do crescimento económico enquanto fonte geradora de
atividade económica e de emprego.
O Programa Nacional de Reformas evidencia precisamente a relevância do incentivo ao investimento
estrangeiro em Portugal, designando a prioridade de promover o potencial criador em novas empresas, novos
empreendedores e novas ofertas, apoiando e impulsionando as startups portuguesas em fase de
internacionalização e atraindo startups estrangeiras para o território nacional.
Neste contexto, mostra-se essencial o papel das entidades incubadoras no acolhimento, enquadramento e apoio a imigrantes empreendedores e
seus projetos empresariais, desde logo em fase de criação, instalação e arranque do seu desenvolvimento, cabendo legalmente, nos termos da
Portaria n.º 344/2017 de 13 de novembro, ao IAPMEI a sua certificação.
Desta forma, e para as incubadoras que já integrem a Rede Nacional de Incubadoras, está aberta uma fase de candidatura à certificação de
incubadoras com vista ao acolhimento de estrangeiros empreendedores que pretendam desenvolver um projeto de empreendedorismo e/ou
inovação em Portugal, que decorre entre o dia 15 janeiro e o dia 15 de fevereiro 2018, através de formulário eletrónico no site do IAPMEI.

Será brevemente publicada a regulamentação para a candidatura de promotores estrangeiros que pretendam instalar-se em Portugal e por via da sua
instalação numa incubadora acreditada, lhes permita o acesso a um visto de residência. [Saber mais]

VÍDEO SOBRE BOAS PRÁTICAS PORTUGAL 2020
Para facilitar o acesso à informação mais relevante e para evitar incidentes na execução dos projetos apoiados pelo Portugal 2020, o IAPMEI está a
desenvolver uma série de vídeos tutoriais de boas práticas a adotar para que se evitem esses mesmos incidentes.
Atualmente estão disponíveis os seguintes vídeos tutoriais:
•

Introdução | Execução de projetos Portugal 2020

•

Organizar o dossier de projeto | Execução de projetos Portugal 2020

•

Aquisições em condições de mercado | Execução de projetos Portugal 2020

A série 'Boas Práticas na Execução de Projetos do Portugal 2020' contemplará 10 episódios e focará temas como a correta instrução dos pedidos
de pagamento, a importância do cumprimento de prazos, como deve ser feita a publicitação dos apoios, entre outros. [Saber mais]
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GUIA DE SISTEMAS DE INCENTIVOS À ECONOMIA CIRCULAR
A Economia Circular é uma abordagem emergente à produção e ao consumo que permite desenvolver inovação,
novos produtos, serviços e novos modelos de negócio, e que assenta num sistema restaurador e regenerativo, que
procura preservar a utilidade e valor dos recursos (materiais, energéticos) pelo máximo tempo possível.
Esta mudança de paradigma irá contribuir para uma dinâmica mais equilibrada e criativa entre empresas,
consumidores e os recursos naturais, dissociando o crescimento económico do consumo de recursos não
renováveis.
A transição para a Economia Circular implica uma total remodelação da cadeia de produção, da conceção até ao final
do ciclo de vida do produto.
Com o objetivo de simplificar o acesso das empresas a informação simplificada e direcionada às suas
necessidades de investimento e enquadramento desta temática nos sistemas de incentivos o IAPMEI disponibiliza,
no seu site um Guia de Sistemas de Incentivos à Economia Circular que poderá consultar aqui.

PLATAFORMA PORTUGUESETRAILS.COM
A plataforma portuguesetrails.com, oficialmente apresentada no passado dia 15 de dezembro de 2017, em São Bartolomeu de Messines é
exclusivamente dedicada à oferta nacional de Cycling e Walking.
O portuguesetrails.com visa contribuir para posicionar o país como um destino internacional de excelência para a prática destas atividades, sendo o

Algarve a sua região piloto. Disponível em 5 idiomas, apresenta já mais de 140 percursos para bicicleta e para caminhada, 111 empresas designadas
bike&walk friendly e cerca de 60 programas dirigidos aos turistas nacionais e internacionais.
[Saber mais]

11

Boletim informativo 15
Janeiro/Fevereiro 2018

PROJETO VECTOR
O IEFP (Delegação Regional do Algarve) é parceiro num consórcio no âmbito do projeto VECTOR. O projeto
VECTOR é desenvolvido ao abrigo do Programa ERASMUS +, Ação Chave 2: A Cooperação para a Inovação e
Boas Práticas, na medida "Sector Skills Alliances", sendo o consórcio constituído por 12 parceiros, quatro de cada
um dos países que o integram: Portugal, Espanha e Itália.
O projeto VECTOR pretende criar um perfil profissional para Gestor de Destinos Turísticos, uma nova figura profissional que seja capaz de
definir estratégias de gestão que contribuam para a otimização e a promoção de destinos turísticos, numa perspetiva integrada.
Através da metodologia da criação de Recursos Educativos Abertos (Open Educational Resource - OER) prevê-se a implementação de um currículo
de formação de Gestor de Destinos Turísticos, avaliado e reconhecido pelo Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação Profissionais
(ECVET).
O projeto VECTOR tem os seguintes objetivos principais:
•

Averiguar as necessidades de competências na área do turismo e partilhar as boas práticas, os conhecimentos e a experiência entre os diversos
parceiros, visando a capacidade do Gestor de Destinos Turísticos de conceber, otimizar e promover os destinos;

•

Desenvolver um referencial de formação inovador a partir do perfil de Gestor de Destinos Turísticos, usando a abordagem ECVET e os princípios
inerentes ao Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais (EQAVET), a serem incluídos

num curso online (plataforma de e-learning);
•

Organizar uma fase piloto em Espanha e em Itália que envolverá 24 formandos, com o objetivo de testar alguns dos módulos mais cruciais e
inovadores incluídos no referencial de formação do Gestor de Destinos Turísticos. As restantes unidades (módulos) constantes da plataforma de
e-learning serão testadas à distância com o apoio de tutores;

•

Elaborar um conjunto de normas educacionais fundamentadas no Quadro Europeu de Qualificações (EQF) para Gestores de Destinos Turísticos,
com base nos resultados do projeto, nos desenvolvimentos europeus recentes em VET (com particular enfoque nas necessidades do mercado de
trabalho), assim como nas características desta profissão e, em consequência, definir um perfil de qualificação com a respetiva descrição de
Conhecimentos, Aptidões e Atitudes na área do turismo com vista à obtenção de um curso de nível 5 no sistema EQF;

•

Validar o perfil de Gestor de Destinos Turísticos e o respetivo referencial de formação.

O IEFP tem vindo a publicar no seu site algumas notícias relativas a este projeto. O consorcio criou também um site alusivo ao projeto, que poderá ser
consultado em: www.vector-tourism.net

Presentemente, o IEFP Algarve procura parceiros tendo em vista a criação de um perfil profissional para Técnico de manutenção em hotéis e
residências sociais, profissão para a qual existe um elevado número de ofertas de emprego não satisfeitas, porquanto a formação existente não se
encontra ajustada a um perfil de técnico intermédio polivalente, que é requerido pelas entidades empregadoras.
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CHOOSE OUR FOOD
O «Choose our Food» é um projeto do qual a ODIANA é promotora, que se encontra na reta final, cofinanciado no âmbito do SIAC Baixa Densidade
do CRESC Algarve2020 e que pretende maximizar os recursos naturais e produtos regionais do território de Baixa Densidade do Baixo
Guadiana. Com recursos endógenos de qualidade e riqueza invejável, pretende-se aliar os saberes aos sabores e reforçar as atividades económicas
locais, instigando para isso a competitividade e cooperação nos setores do turismo e agroalimentar, como forma de potenciar o consumo dos produtos
locais.
A ODIANA realizou no dia 21 de janeiro de 2018, uma iniciativa que juntou várias entidades públicas,
produtores, setor turístico e revendedores do setor. O Certame Gastronómico «Choose our Food»,
realizado no restaurante O Infante, em Altura, assumiu-se como uma reunião à mesa, quase formato B2B,
mas com ementa exclusiva dos produtos locais do território: filete de cavala e atum fumado (da Loja do Mar

em VRSA), chouriço, presunto (Feito no Zambujal), pão caseiro (de Odeleite), queijo de cabra (ANCRAL)
acompanhado de mel (produtores vários) e manteiga de Alfarroba (Quinta da Fornalha). Como pratos
principais: trouxa de robalo à florentina enriquecida com camarão selvagem e chaud-froid verde (Atlantik
Fish), o tradicional cabrito algarvio assado no forno de lenha (ANCCRAL), acompanhado com arroz de
maranho aromatizado com hortelã flor de carqueja e telha crocante a condizer em harmonia com citrinos
algarvios. As sobremesas adoçaram a boca com tortas de amêndoa, laranja e alfarroba e trufas de figo,
chocolate e amêndoa. O responsável pelo cardápio foi o Chef Américo António. Este certame pautou-se de
momentos de mostra e apresentação de produtos para comercialização, apresentação pública do vídeo
promocional, bem como assinatura de «Carta de Intenção» entre 30 entidades/empresas que se
comprometem a ser «embaixadoras» dos produtos do território.
A Fam Trip «Choose our Food» realizada nos dias 26 e 27 de janeiro de 2018 correspondeu à primeira
FAM TRIP de índole gastronómica ao Baixo Guadiana. Como tal, a ODIANA preparou um vasto leque de

ações que aliam a qualidade, tradição e inovação e traduzam a excelência dos produtos e gastronomia do
Baixo Guadiana, cujo principal objetivo foi a promoção territorial e valorização dos produtos locais. Entre os
produtos em destaque estiveram o cabrito, o pão caseiro em forno de lenha, os presuntos e enchidos, o
mel, compotas, queijos e leite de cabra de raça algarvia, doçaria (amêndoa, figo, alfarroba), os citrinos, os
hortícolas, o sal de Castro Marim e ostras da Ria Formosa, entre outros. Na iniciativa estiveram presentes
diversos produtores locais do território. A Fam Trip terminou com a confeção e degustação dos produtos de
eleição local pela mãos dos Chefs: Gonçalo Costa do Restaurante Tágide, e do Chef Pasteleiro Francisco
Siopa do Restaurante Midori – Hotel Penha Longa. [Saber mais]
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Reunião da Rede INVEST
ALGARVE e ações de
capacitação técnica
Data: 06 de fevereiro de 2018
Local: Centro Cultural de Lagos

Eventos
Evento: Sessão de esclarecimentos "Preparação de candidaturas ao Sistema de
Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (I&DT)”
Data: 08 de fevereiro de 2018 | Local: Auditório CCDR Algarve
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve) irá
realizar uma sessão de esclarecimentos sobre a preparação de candidaturas aos concursos

A AMAL, a Universidade do Algarve, o

abertos no âmbito do Sistema de Incentivos I&DT, a ter lugar no próximo dia 8 de fevereiro de

NERA e a ANJE Algarve organizam no

2018, no auditório da CCDR Algarve, em Faro. A sessão é dirigida a empresas e a entidades

próximo dia 6 de fevereiro, a reunião da

não empresariais do sistema I&I e tem como objetivo contribuir para melhorar a qualidade das

Rede INVEST ALGARVE de acordo com o

candidaturas apresentadas ao Sistema de Incentivos I&DT. O evento contará com a presença

seguinte programa:

dos Organismos Intermédios IAPMEI e ANI para esclarecimento de dúvidas na preparação de

10:15 – Receção dos participantes

candidaturas. [Saber mais]

10:30 – Reunião da Rede INVEST
ALGARVE

Evento: “Silves, Capital da Laranja”

•

Informações

Data: 16, 17 e 18 de fevereiro de 2018 | Local: Fissul (Silves)

•

Incubadoras do Algarve – Ponto de

O evento “Silves, Capital da Laranja”, decorrerá de 16 a 18 de fevereiro de 2018, em Silves na

situação

Fissul. A marca Silves, Capital da Laranja, propriedade do município de Silves, foi desenvolvida

11:30 – Ação de capacitação no âmbito do

com o intuito de dar maior notoriedade ao produto Laranja, com o objetivo de reforçar o

projeto INOVA ALGARVE 2020:

consumo regional, nacional e internacional, com o seu carácter único e identidade própria.

•
•

“Plataforma SMART FINANCE” - ANJE

Pretende-se com este evento que o produto “Laranja do Algarve” possa assumir um

Algarve

posicionamento favorável junto dos consumidores e ter o destaque necessário para promoção e

“Plataforma Ibérica de Envelhecimento”

incentivo ao consumo. [Saber mais]

(ligação ao turismo) – UAlg./CRIA
13:00 – Almoço
14:30 – Ação de capacitação no âmbito do
projeto CRIA START+:
•

“Programa Semente” - IAPMEI

•

“Vale Comércio” - IAPMEI

•

“Vale Economia Circular” - IAPMEI

•

“StartUp VISA” - IAPMEI

Evento: Sessão informativa “Alteração ao Regime Jurídico dos Empreendimentos
Turísticos, Utilidade Turística e Apoio Financeiro a Alojamento Turístico"
Data: 22 de fevereiro de 2018 | Local: Escola do Turismo de Portugal/Algarve (Faro)
A sessão informativa sobre a alteração ao Regime Jurídico dos Empreendimentos Turísticos,
Utilidade Turística e Apoio Financeiro a Alojamento Turístico está a ser organizada pelo Turismo
de Portugal e Região de Turismo do Algarve e decorrerá no dia 22 de fevereiro, das 14h às
17h30 na Escola do Turismo de Portugal/Algarve, em Faro. [Saber mais]

16:00 - Encerramento
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Consulta pública sobre os
fundos da UE nos domínios
do
investimento,
da
investigação e inovação, das
PME e do mercado único
Data de encerramento: Até 08.03.2018

Formação Modular Certificada (CEAL)
A CEAL dispõe de um conjunto de UFCDs – Unidades de Formação de Curta Duração nas
seguintes áreas: Informática; Audiovisuais e produção dos Media; Comércio; Indústrias
Alimentares; Hotelaria; Secretariado e Trabalho Administrativo; Eletricidade e Energia; Serviço
de Apoio a Crianças; Línguas Estrangeiras. Estas formações são destinadas essencialmente a
empregados de micro e pequenas empresas do setor privado (até 50 colaboradores) com um
limite de 5% para participantes desempregados. No caso de desempregados, as habilitações
mínimas para frequência são o 12º ano.

A Comissão Europeia convida todos os

Formação

cidadãos e organizações interessados e/ou

UFCD-0354- Língua Inglesa- Atendimento
(50H)
UFCD-3564- Primeiros Socorros (25H)
UFCD-0637- Legislação fiscal-Impostos
(50H)
UFCD-9302- Pós Produção FotográficaIniciação (25H)
UFCD-7844- Gestão de Equipas (25H)
UFCD-9302- Pós Produção Fotográficadesenvolvimento (25H)

envolvidos em questões relacionadas com
o investimento, o empreendedorismo, a
investigação, a inovação e as PME a
responderem à presente consulta pública
cujo objetivo é preparar a próxima geração
de programas financeiros para o quadro
financeiro

plurianual

pós-2020,

que

constitui o orçamento da UE a longo prazo.

Data Início

Local

Mais
informação

05.02.2018

Faro

Saber mais

05.02.2018

Faro

Saber mais

20.02.2018

Faro

Saber mais

26.02.2018

Faro

Saber mais

15.03.2018

Faro

Saber mais

19.03.2018

Faro

Saber mais

As opiniões expressas pelas partes
interessadas nestas consultas serão tidas
em conta no processo de elaboração do
futuro

quadro

financeiro

plurianual,

atualmente em curso.
Os

resultados

apresentados

deste
nesta

estudo

serão

conferência,

que

também convida empresas a descrever as
suas práticas de partilha de dados B2B.
[Saber mais]

Formação Não Financiada (ACRAL)
A ACRAL tem disponível a seguinte oferta formativa, em horário pós-laboral (das 20h30 às
22h30):
Formação

Data Início

Local

Curso de Primeiros Socorros Nível 2 (12H)
Curso de Língua Francesa / Atendimento
(25H)
Curso de Gestão de Queixas e
Reclamações (16H)

06.02.2018
07.02.2018
08.02.2018

Lagos
Loulé
Faro

Mais
informação
Saber mais
Saber mais
Saber mais

15.02.2018

Portimão

Saber mais
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Promoção de produtos
agrícolas europeus:
candidaturas até 12 de abril

Outras oportunidades

A Comissão Europeia lançou os convites
à apresentação de propostas para os
programas de Promoção dos Produtos
Agrícolas Europeus dentro e fora da
União Europeia. Este programa visa criar
novas oportunidades de mercado para os

QUALITY - ALOJAMENTO LOCAL QUALIFICADO: PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E

agricultores da UE e para o conjunto da

VALORIZAÇÃO DO ALOJAMENTO LOCAL

indústria alimentar.

A qualificação atribuída pelo Programa Quality representa uma mais-valia para o Alojamento

As candidaturas encontram-se abertas até

Local - uma garantia para a procura, uma segurança para os proprietários e a criação de uma

dia 12 de abril de 2018 e podem assumir

oferta competitiva num ambiente de concorrência leal.

duas tipologias:

O Programa Quality destina-se a todos os estabelecimentos de Alojamento Local que estejam em

•

“Multi programmes" (Programas

funcionamento, independentemente da sua tipologia.

multi): envolvem no mínimo duas
organizações de pelo menos dois
países da UE ou uma ou mais
instituições da UE;
•

Moradias

“Simple programmes" (Programas
simples): envolvem uma ou mais

organizações do mesmo país da UE.
Estes programas são geridos pela
autoridade nacional do país da UE em
causa. Em Portugal correspondem ao
IFAP, ao GPP e ao IVV.

Estabelecimentos de
Hospedagem

Hostels

Apartamentos

São apresentadas as seguintes vantagens:
•

Garantir a legalidade de todo o processo de funcionamento desde a sua instalação, registo,
operação, até à sua comercialização;

•

Acompanhar a gestão dos estabelecimentos, propondo novos produtos e serviços,
alavancados pelo BUE® – Balcão Único Empresarial da AHRESP;

•

Criar novas sensibilidades nos estabelecimentos de Alojamento Local para a Qualidade do
Atendimento e do Serviço;

[Saber mais]

•

Potenciar otimização de custos de contexto operacionais.
[Saber mais]
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