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Sobre nós

A Rede Regional de Parcerias de Apoio ao Desenvolvimento

Económico e Social do Algarve – Rede INVEST ALGARVE tem

como propósito criar um sistema de resposta adequado às

necessidades dos empreendedores e empresários da região.

O desafio é a afirmação competitiva do Algarve que aposta numa

economia diversificada e inovadora, assegurando o

funcionamento de uma rede de entidades de apoio ao

desenvolvimento económico e social capaz de impulsionar a

criação de emprego e de apoiar a concretização de projetos

expressivos para a região.

Nesta edição do boletim apresentam-se diversas oportunidades,

eventos relevantes e informações úteis para os empreendedores

e empresários que pretendam investir na região assim como para

as entidades da Rede INVEST.

O Primeiro-Secretário

Joaquim Brandão Pires
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Sistema de Incentivos Inovação Produtiva - Territórios do Interior

Data de encerramento 20/09/2021 Aviso N º 12/SI/2021

O aviso visa estimular a coesão territorial, valorizando os território do interior. O objetivo especifico é atrair o

investimento empresarial e a criação de emprego no interior, aumentando a competitividade do território.

Representa uma combinação entre o incentivo não reembolsável, associado a cumprimento de resultados, em

função dos objetivos alcançados e um instrumento financeiro de garantia através da linha Capitalizar Mais,

gerida pelo Banco de Fomento.

[Saber Mais]
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Sistema de incentivos

Sistema de Incentivos Inovação Produtiva - Outros Territórios

Data de encerramento 20/09/2021 Aviso N º 13/SI/2021

Sistema de incentivos para a inovação empresarial no âmbito do PT2020, tem como objetivo estimular o

investimento inovador.

Representa uma combinação de operações entre o incentivo não reembolsável, associado a cumprimentos de

resultados em função dos objetivos alcançados e um instrumento financeiro de garantia através a línea

Capitalizar mais, gerida pelo Banco de Fomento.

[Saber Mais]

Sistema de Apoios ao Emprego e ao Empreendedorismo/ +CO3SO Emprego –

Empreendedorismo social

Data de encerramento 24/09/2021 Aviso N º ALG-21-2021-11

O aviso visa estimular a criação de emprego no Algarve.

As candidaturas tem que ter como objetivo a criação de projetos de emprego no empreendedorismo social. A

forma de financiamento é uma subvenção e empréstimo não reembolsável.

[Saber Mais]

https://algarve2020.pt/info/sites/algarve2020.eu/files/avisos/20210628_aviso_12_si_2021_inov_produtiva_interio.pdf
https://algarve2020.pt/info/sites/algarve2020.eu/files/avisos/20210628_aviso_13_si_2021_inov_produtiva_outras_regioes.pdf
https://algarve2020.pt/info/sites/algarve2020.eu/files/avisos/alg_21_2021_11.pdf
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Aviso PRR - Áreas de Acolhimento Empresarial de Nova Geração

Data de encerramento 15/09/2021 Aviso N º 13/SI/2021 COMPONENTE 7 -INFRAESTRUTURAS

APOIO À RECONVERSÃO DE ÁREAS DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL EXISTENTES PARA UMA

DIMENSÃO MAIS RESILIENTE, MAIS VERDE E MAIS DIGITAL

Procedimento para a manifestação de interesse

1. Sistemas de produção (2 a 10 MW em função da dimensão das empresas em presença) e armazenamento

(de 7 a 33MW em função da dimensão da produção) de energia renovável para autoconsumo (e.g. energia

solar);

2. Intervenções piloto para testar ilhas de qualidade de serviço de estabilidade energética;

3. Mobilidade sustentável nas AAE (e.g. mobilidade elétrica / pontos de carregamento de baterias de veículos

elétricose áreas piloto de soluções de produção e abastecimento de veículos a hidrogénioverde);

4. Reforço da cobertura de AAE com soluções de comunicação 5G;

5. Medidas ativas de prevenção e proteção contra incêndios;

[Saber Mais]

Aviso PRR  - Agendas/Alianças  Mobilizadoras para a Reindustrialização e Verdes para a 

Inovação Empresarial 

Data de encerramento 30/09/2021 Aviso N º 01/C05-i01/2021

Convite à Manifestação de Interesse para Desenvolvimento de Projetos no âmbito das Agendas Mobilizadoras

para a Inovação Empresarial.

Este concurso de ideias tem por objetivo identificar oportunidades de investimento e capacidades de execução

para o desenvolvimento de projetos que permitam transformar o perfil de especialização da economia

portuguesa, incentivando atividades de maior valor acrescentado e intensivas em conhecimento, orientadas para

os mercados internacionais e para a criação de empregos qualificados.

[Saber Mais]

https://www.ccdr-alg.pt/site/info/aviso-prr-areas-de-acolhimento-empresarial-de-nova-geracao
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/Concurso-Ideias-C5-i01.pdf


A Rede INVEST ALGARVE promoveu no passado dia

18 de maio, a primeira iniciativa de um ciclo de

sessões previstas para este ano, sob o tema

“Inovação e Modernização na Administração Pública”.

O encontro, onde estiveram presentes a Secretária de

Estado da Inovação e da Modernização

Administrativa e o Secretário de Estado da

Descentralização e da Administração Local, contou

com 70 participantes, via online.

Para o Presidente da AMAL, António Pina, “o Plano de

Recuperação e Resiliência prevê 98 milhões de euros

para a capacitação da Administração Pública, pelo

que devemos fazer um bom aproveitamento dos

fundos comunitários para esta área, sendo a inovação

e a modernização determinantes”. E acrescentou: “o

turismo será sempre o nosso setor dominante, mas

podemos, e devemos, solidificar outros, promovendo

a diversificação da base económica do Algarve, daí

que seja, também, primordial capacitar os quadros-

públicos”.

Uma ideia partilhada pela Secretária de Estado da

Inovação e da Modernização Administrativa“ a

capacitação é fundamental na atualidade. E a nossa

agenda apela igualmente à inovação, e isso implica

olharmos para as políticas públicas de outra forma”.

Para Maria de Fátima Fonseca “resiliência,

transformação e parcerias são palavras que fazem

cada vez mais sentido na nossa sociedade, e muito

mais ao nível dos municípios. As respostas públicas

têm que se adaptar a estes novos tempos”, dando

como exemplo a implementação da Rede de Espaços

do Cidadão que tem vindo a ser feita nos municípios

e que, atualmente, já conta com 700 em

funcionamento.

“Inovar é modernizar e é uma responsabilidade de

todos nós. Implica uma mudança de mentalidades

mas, seguramente, este caminho levar-nos-á a

parcerias mais fortes e à possibilidade de responder

melhor às necessidades da população”, defendeu a

governante. Neste âmbito, Maria de Fátima Fonseca

destacou um exemplo de boas práticas: “a recente

iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Algarve –

AMAL, da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das

Bibliotecas e da Agência para a Modernização

Administrativa – a Chave Móvel Digital - vai permitir

mediar o acesso dos cidadãos aos serviços online,

evitando deslocações desnecessárias a outros

serviços da Administração Pública”.

Capacitação
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Sessão de capacitação online

Tema: Inovação e modernização na 

Administração Publica

Inovação e modernização 

na Administração Publica



Também o Secretário de Estado da Descentralização

e da Administração Local, Jorge Botelho, reforçou que

“o poder local tem alguma autonomia e é um poder

público que deve ser tido em conta. Temos um

enorme desafio para a modernização da

Administração Pública e é importante que apostemos

nessa área, porque fazer mais e melhor é

fundamental” acrescentando que “a celeridade dos

processos de decisão é importantíssima e, também,

fundamental para a atratividade de investimentos.

Temos de inovar, agilizar procedimentos na

Administração Pública”. Para Jorge Botelho é certo

que “a descentralização é amiga do investimento”. As

CCDRs “têm um papel fundamental nos seus

territórios e, no Algarve, a comunicação entre os

municípios existe e está muito presente nas decisões

que são necessárias em nome da região”, sublinhou.

“Estamos no caminho certo”.

A sessão teve ainda dois grandes painéis: Painel 1 - A

inovação ao serviço da Administração Pública, que

contou com os seguintes temas e oradores:

“Aplicação da inovação em processos e sistemas”

(Henrique Ahnfelt, Ahnfelt Consultores) e “Que

ferramentas os técnicos da administração pública

podem usar para estimular a participação da

população em projetos de co-criação ?” (Guilherme

Victorino, NOVA - Information Management School).

No Painel 2 - Modernização Administrativa no

Algarve, os temas focados e oradores foram:

“Projetos de modernização administrativa financiados

no âmbito do CRESC ALGARVE 2020” (José

Apolinário, Gestor do CRESC ALGARVE 2020) e “A

Modernização na Administração Pública no quadro

do Plano de Recuperação do Algarve” (Brandão Pires,

Primeiro Secretário da AMAL).

[Vídeo da sessão]

Capacitação

Boletim Informativo Jul’21.         6

Inovação e modernização 

na Administração Publica

Sessão de capacitação online

Tema: Inovação e modernização na 

Administração Publica

https://www.youtube.com/watch?v=ykjI3ZL8q8E


Capacitação
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Sessão de capacitação online

Tema: Turismo

A COVID-19 e as dificuldades que os empresários

algarvios têm enfrentado foram protagonistas de

uma reunião de parceiros da Rede INVEST ALGARVE

que se realizou no passado dia 24 de junho e que

contou com cerca 40 participantes.

Nesta reflexão conjunta, em que se ficou a saber que,

desde o início da pandemia, 55 mil empresários

recorreram ao Gabinete do Empreendedor da Região

de Turismo do Algarve para esclarecimentos sobre a

situação. Recordando que as empresas “também são

o motor do Algarve”, a Vice-Presidente do Turismo

do Algarve, Fátima Catarina, sublinhou que “numa

altura em que as empresas estão a tentar retomar a

sua atividade é fundamental reconhecer o seu

desempenho”. E aproveitou a ocasião para reforçar a

importância da existência do Prémio Nacional de

Turismo (www.premionacionalturismo.pt).

A ocasião serviu também para apresentar aos

parceiros da Rede INVEST ALGARVE o Plano de Ação

“Reativar o turismo, Construir o futuro”. A tarefa

coube a Carlos Abade, do Turismo de Portugal, que

explicou que se trata de um “guião orientador para o

relançamento do turismo pós COVID-19”. O Plano de

Ação destina-se ao público e ao privado, “pretende

estimular a economia e a atividade turística” e tem

como uma das principais metas alcançar os 27 mil

milhões de euros em receitas turísticas em 2027.

Para lá chegar, será fundamental o sucesso de

projetos como o aspirante Geoparque Algarvensis

Loulé-Silves-Albufeira

(www.geoparquealgarvensis.pt), aspirante a

Geoparque Mundial da UNESCO. A Diretora Científica

do projeto, Cristina Veiga Pires, partilhou o desejo de

transformar a área num “elo potenciador de uma

maior valorização e promoção do local e regional a

nível internacional, contribuindo para a preservação

do património geológico e cultural e valorizando o

próprio território”.

No decurso da reunião, Marco Vieira, da Associação

Empresarial da Região do Algarve (NERA), destacou o

lançamento do “1º Concurso de projetos empresariais

inovadores – INOVA ALGARVE 2.0”, que visa premiar

os melhores e mais inovadores projetos empresariais

desenvolvidos por PME da região do

Algarve. Revelou que o concurso já está aberto e que

as candidaturas podem ser feitas até 3 de setembro.

A informação detalhada sobre esta iniciativa pode ser

consultada em www.inova-algarve.pt.

Turismo

http://www.premionacionalturismo.pt/
http://www.geoparquealgarvensis.pt/
http://www.inova-algarve.pt/


Capacitação
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Sessão de capacitação online

Tema: Turismo

Também o Programa Regional de Ecoturismo esteve

em cima da mesa. Foi partilhado por Ema Mendonça,

do Turismo do Algarve, entidade que, a nível regional,

coordena o Programa. Está já criado um Grupo de

Trabalho, que integra o Turismo do Algarve, a AMAL,

a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento

Regional do Algarve, o Instituto de Conservação da

Natureza e Florestas e a Associação Almargem. A

tarefa é exigente, já que o Programa deverá, entre

outras coisas, identificar, equipamentos,

infraestruturas e instalações existentes que estejam

aptos para o Ecoturismo, bem como propor eco

roteiros pelo património natural, cultural e histórico

da região para passeios ou trilhos e ecopistas para a

prática de desporto.

[Vídeo da sessão]

[Plano de ação: Reativar o turismo]

Turismo

https://www.youtube.com/watch?v=TMtsxEVNzUQ&feature=youtu.be
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDS3MAEAtEL7BQUAAAA%3d


Informações 
rede 
parceiros
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NERA: 

Concurso de projetos empresarias inovadores

NERA Concurso de projetos empresarias

inovadores

Data de encerramento 03- 09 -2021

O NERA – Associação Empresarial da Região do

Algarve em copromoção com a Universidade do

Algarve (UAlg), a Comunidade Intermunicipal do

Algarve (AMAL) e a Tertúlia Algarvia - Centro de

Conhecimento em Cultura e Alimentação Tradicional

do Algarve criaram o Concurso de Projetos

Empresariais Inovadores | INOVA ALGARVE 2.0.

OBJETIVOS

Estimular e apoiar a mobilização de PME e agentes da

envolvente empresarial regional, para o

desenvolvimento de projetos inovadores.

Estimular o desenvolvimento de projetos que

promovam a variedade relacionada, promovendo

estratégias inovadoras no domínio do Turismo,

articuladas com os restantes domínios da RIS3

Algarve.

Estimular o desenvolvimento de projetos que

promovam inovação face aos desafios societais, tais

como: alterações climáticas, digitalização/economia

4.0, dieta mediterrânica, segurança alimentar,

envelhecimento ativo e/ou economia circular.

Estimular o desenvolvimento de competências que

aumentem a competitividade das empresas da

região, fomentando o desenvolvimento de uma

região inovadora e orientada para a criação de valor

acrescentado.

Contribuir para a aproximação das empresas às

instituições de ensino superior, entidades do sistema

de I&I e outros agentes da envolvente regional para

a inovação.

Contribuir para a criação e aumento do emprego

qualificado.

Contribuir para o desenvolvimento económico e

social da região.

Informações da rede de parceiros
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NERA Concurso de projetos empresarias

inovadores

Data de encerramento 03- 09 -2021

PREMIOS: Serão premiados os concorrentes com os 5

melhores projetos inovadores, 1 em cada categoria,

nomeadamente:

a) Prémio para o 1.º classificado na “categoria

Turismo e Agroalimentar” no valor de 5.000€ (cinco

mil euros);

b) Prémio para o 1.º classificado na “categoria

Turismo e TIC e/ou Indústrias Culturais e Criativas” no

valor de 5.000€ (cinco mil euros);

c) Prémio para o 1.º classificado na “categoria

Turismo e Mar” no valor de 5.000€ (cinco mil euros);

d) Prémio para o 1.º classificado na “categoria

Turismo e Saúde” no valor de 5.000€ (cinco mil

euros);

e) Prémio para o 1.º classificado na “categoria

Turismo e Energias Renováveis” no valor de 5.000€

(cinco mil euros).

O vencedor da final do concurso, terá um prémio

adicional de 5.000€ (cinco mil euros).

[Formulário candidaturas]

Região de Turismo do Algarve: Nota sobre o

Premio Nacional de Turismo.

Data encerramento: 31 de Julho de 2021

O BPI e o Expresso estão a promover a 3ª edição do

Prémio Nacional de Turismo (PNT), uma iniciativa que

conta com o alto patrocínio do Ministério da

Economia e o apoio institucional do Turismo de

Portugal, em parceria com a Deloitte, sendo a Região

de Turismo do Algarve entidade integrante do

respetivo comité de avaliação.

Informações da rede de parceiros

NERA: 

Concurso de projetos empresarias inovadores

Região de Turismo do Algarve:

Prémio Nacional de Turismo 2021 - Expresso / 

BPI

Universidade do Algarve: Curso em 

inteligência artificial para executivos

https://docs.google.com/forms/d/1PDs4Zs9u5EmsptYzNYZDn4PTQnbkDRkVJ6xEuXY2oL8/viewform?edit_requested=true


Informações 
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Região de Turismo do Algarve: Nota

sobre o Premio Nacional de Turismo.

Data encerramento: 31 de Julho de 2021

O Prémio Nacional de Turismo 2021 tem como

objetivo promover, incentivar e distinguir os melhores

projetos do setor do turismo iniciados e/ou

implementados a partir de 1 de janeiro de 2018:

-que melhor responderam ao desafio do surto de

Covid-19;

- que conseguiram transformar ameaças em

oportunidades, através da inovação, da digitalização,

da ligação ao consumidor;

- que têm em consideração os objetivos de

desenvolvimento sustentável.

As categorias a concurso da edição deste ano são:

Turismo Autêntico : destacar projetos que valorizam

os recursos culturais e naturais do território nacional

e as experiências de turismo autênticas,

nomeadamente que promovem o interior do país;

Turismo Gastronómico : premiar projetos que

apostem na oferta gastronómica diferenciada e

autêntica, alicerçada na valorização e promoção da

gastronomia regional e nacional;

Turismo Inclusivo : eleger projetos que promovam

marcas, destinos e experiências, reforcem a

proximidade com os clientes e alarguem os

segmentos e mercados de procura, promovendo

experiências que potenciem a inclusão;

Turismo Inovador : premiar projetos que

incrementem o conhecimento na área do turismo,

projetos que trabalhem em rede com outros

operadores, a capacitação das equipas e uma maior

eficiência dos negócios, reforçando o digital e

concorrendo para o desenvolvimento de parcerias;

Informações da rede de parceiros

NERA: 

Concurso de projetos empresarias inovadores

Região de Turismo do Algarve:

Prémio Nacional de Turismo 2021 - Expresso / 

BPI

Universidade do Algarve: Curso em 

inteligência artificial para executivos
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Região de Turismo do Algarve: Nota

sobre o Premio Nacional de Turismo.

Data encerramento: 31 de Julho de 2021

Turismo Sustentável : distinguir projetos que

incentivam e implementam os objetivos de

desenvolvimento sustentável promovendo a

responsabilidade social e eficiência ambiental.

As candidaturas deverão ser efetuadas

exclusivamente em versão online, no site do Prémio

Nacional de Turismo, em

www.premionacionalturismo.pt

Podem consultar o Regulamento em:

[Regulamento]

[Formulário de candidatura]

Universidade do Algarve: Lançamento do

curso em inteligência artificial para

executivos.

A Universidade do Algarve e a Microsoft assinaram

um protocolo de colaboração, no dia 25 de junho,

que resulta na criação de um curso de Inteligência

Artificial para Executivos. Esta formação pretende

criar bases para que executivos e gestores possam

definir estratégias, implementar práticas e avaliar

resultados de investimentos relacionados com a

Inteligência Artificial (IA).

O programa realiza-se no âmbito da AI Business

School, uma iniciativa global da Microsoft com o

INSEAD, que pretende apresentar o estado da arte e

capacitar os executivos de uma forma prática e

acionável, ajudando-os a construir uma estratégia de

Inteligência Artificial para a sua organização,

incluindo questões culturais e de responsabilidade da

empresa.

Informações da rede de parceiros

NERA: 

Concurso de projetos empresarias inovadores

Região de Turismo do Algarve:

Prémio Nacional de Turismo 2021 - Expresso / 

BPI

Universidade do Algarve: Curso em 

inteligência artificial para executivos

https://sdistribution.impresa.pt/data/content/binaries/e85/334/e69030f0-0ba3-4cb4-9223-4a7b87930392/Regulamento-PNT2021.pdf
https://www.premionacionalturismo.pt/
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Universidade do Algarve: Lançamento do

curso em inteligência artificial para

executivos.

O curso “Inteligência Artificial para Executivos” é

dirigido a executivos e líderes de organizações, que

queiram apostar em desenvolver estratégias de

criação de valor para o negócio, alicerçadas em

dados e nos mais recentes desenvolvimentos

tecnológicos, que colocam a IA ao serviço das

empresas, bem como oferecer as ferramentas

necessárias para a sua utilização de forma

responsável.

(fonte texto: Universidade do Algarve)

(Mais informações)

Informações da rede de parceiros

NERA: 

Concurso de projetos empresarias inovadores

Região de Turismo do Algarve:

Prémio Nacional de Turismo 2021 - Expresso / 

BPI

Universidade do Algarve: Curso em 

inteligência artificial para executivos

https://www.ualg.pt/curso/2904


INFORMA-
ÇÕES ÚTEIS
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IAPMEI 

Ferramenta de Avaliação de Projetos

Ferramenta de Avaliação 

de Projetos

O IAMPEI acaba de lançar um a melhoria da 

ferramenta de analise de projeto que já tinha sido 

disponibilizada no mercado há varias anos. 

A ferramenta de avaliação de projetos possibilita aos 

empreendedores e às empresas avaliar e testar a 

rentabilidade de novos investimentos, com duas 

opções: 5 anos e 10 anos de exploração. Esta 

ferramenta permite:

• apoiar a estruturação de uma ideia negócio ou de 

um projeto de investimento;

• facilitar a avaliação e análise de rentabilidade de 

novos investimentos;

• suportar o diálogo e a negociação com os 

stakeholders, em particular com financiadores.

[Vídeo da apresentação da ferramenta]

[Saber mais]

Parceiros: Cofinanciado por:

https://www.youtube.com/watch?v=v-cs2vFYNWE
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Assistencia-Tecnica-e-Formacao/Ferramentas/Ferramenta-de-Avaliacao-de-Projetos-de-Investiment.aspx

