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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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Programa Transformar Turismo
Territórios Inteligentes e Regenerar Territórios
Data de encerramento 31.12.2022
O programa tem como objetivo fomentar um turismo mais sustentável, responsável e inteligente.
Dirigido a públicos e privados.
Tem uma dotação global de 20 milhões de euros, divididos em:
_ Linha Territórios Inteligentes, com uma dotação de 4 milhões de euros. O orçamento referido é repartido pelo ano de 2022,
em fases trimestrais
_ Linha Regenerar Territórios, com uma dotação de 16 milhões de euros. O orçamento referido é repartido pelos anos de 2022
e 2023, em fases trimestrais
O apoio poderá ter a forma de não reembolsável ou reembolsável sem remuneração.
As candidaturas são apresentadas, em contínuo através de formulário próprio no SGPI (Sistema de gestão de projetos de
investimento), disponível no portal do Turismo de Portugal.
O Turismo de Portugal tem uma pagina com a informação disponibilizada no seminário do dia 21 de janeiro 2022 no link a

seguir:
[Saber Mais]

Linha Territórios Inteligentes | Transformar Turismo
Data de encerramento 31.12.2022
Dotação
Total: 4 milhão de euros (4.000.000 euros) - Cada fase: 1 milhão de euros (1.000.000 euros). O orçamento referido
é repartido pelo ano de 2022, em fases trimestrais
Candidaturas
A partir de 10 jan 2022 até esgotar a dotação
Projetos
Deverão contribuir para os objetivos do programa Transformar Turismo e estarem suportados em tecnologias e em

aceleradores de inovação (Internet of Things (IoT), inteligência artificial (IA), impressão 3D, novas interfaces
humanas e digitais, robótica e blockchain), podendo ainda contribuir para vários outros objetivos, nomeadamente:
- transformar os dados sobre os territórios e atividade turísticas e transforma-lhos em informação com valor;
- reduzir a sazonalidade e fruição equipamentos e recursos;
- promover mobilidade inteligente;
- prever a avaliação e gestão do impacto sobre a carga de um recurso e pegada carbónica;
- Implementar soluções inteligentes de gestão da energia;
[Saber Mais]
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Linha Regenerar Territórios | Transformar Turismo
Data de encerramento 31.12.2022
Dotação

Total: 16 milhões de euros (16.000.000 euros), Cada fase: 2 milhões de euros (2.000.000 euros). O orçamento
referido é repartido pelos anos de 2022 e 2023, em fases trimestrais
Candidaturas
A partir de 10 jan 2022 até esgotar a dotação
Projetos
Que contribuam para os objetivos do programa Transformar Turismo reforcem a atratividade turística dos
territórios e lhes acrescentem valor através da regeneração dos respetivos recursos;
que fomentem o desenvolvimento de produtos turísticos de valor acrescentado;
que estimulem a mobilidade descarbonizada ou facilitem a sua adoção.

[Saber Mais]

Tourism Explorers
Turismo de Portugal –Fabrica de Startups
Descrição
O Tourism Explorer é o maior programa nacional de criação e aceleração de startups na área do turismo organizado
pelo Turismo de Portugal com o suporte da Fábrica de Startups. O programa vai decorrer em simultâneo em 5
cidades do país e é composto por duas fases:
- Fase da Ideação: criação um negócio de sucesso, partindo de um desafio específico do setor do Turismo. Esta fase
é constituída de três bootcamps; a) Desafios do Turismo e Criação de Equipas, b) Identificação de Problemas e
Soluções, c) Apresentação das Soluções - Pitch
- Fase de Aceleração – as Startups vão poder, alongo de 6 bootcamps constituídos por várias sessões de mentoria
com especialistas da área e workshops, que ajudarão a definir melhor a estratégia para o negócio.
No final dos bootcamps, cada uma das 5 cidades vai eleger o melhor projeto local, que irá depois representar essa
cidade na Grande Final Nacional.
Destinatários
Todos os interessados em desenvolver uma startup na área do turismo. Não é necessária qualquer experiência
anterior em empreendedorismo nem na área do turismo
Localização
O programa é full-time, das 9h da manhã às 18h dia 16/02/2022 em todos os bootcamps: 3 (três) bootcamps na
fase da ideação e 6 (seis) na fase de aceleração.
Na fase de aceleração é esperado trabalho adicional entre cada sessão
[Saber Mais]
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Linha de Apoio à Qualificação da Oferta
Data encerramento: 31 dezembro 2022
Destinatários

Linha de Apoio à Qualificação da Oferta mantém-se aberta e Linha Específica do Algarve prorrogada até 31 dez 2022
Financiamento a médio e longo prazo de projetos turísticos que se traduzam:
_ na requalificação e reposicionamento de empreendimentos, estabelecimentos e atividades, ou
_ na criação de empreendimentos, estabelecimentos e atividades implementados nos territórios de baixa densidade, ou
_ que incidam no domínio do empreendedorismo,
Especificações
As empresas turísticas devem prever a realização de investimentos nas áreas da gestão ambiental e da acessibilidade.
Há uma Linha Específica de Apoio à Valorização do Algarve, dirigida a projetos que acrescentem valor à oferta turística daquela
região

Condições de acesso
Os pedidos de financiamento são apresentados junto das instituições de crédito aderentes:
[Saber Mais - Ficha informativa especifica para o Algarve ]
[Saber Mais]

Loulé Design Lab
Candidaturas Abertas
Descrição
O Loulé Design Lab está integrado no Loulé Criativo, um projeto da Câmara Municipal de Loulé. Situado no Palácio
Gama Lobo, em Loulé, este projeto tem como objetivo apoiar ativamente ideias e projetos na área do design
aplicado à cultura local, contando com a sinergia de uma rede alargada de parceiros.
A crescente comunidade criativa do Loulé Design Lab conta hoje com 29 projetos em residência no Palácio Gama
Lobo, dedicados ativamente ao desenvolvimento das suas ideias, à experimentação de novos materiais e técnicas, à
procura de novos parceiros e colaboradores, e a marcar frequentemente presença em diferentes eventos como
fator de promoção e divulgação.
Candidaturas
As candidaturas a residente no Loulé Design Lab estão sempre abertas.
O júri composto por representantes da Câmara Municipal de Loulé e por designers e parceiros convidados, reúne
cada vez que se junta um grupo de projetos candidatos para analisar e selecionar os novos membros desta
comunidade criativa. Só serão aceites candidaturas enviadas via formulário online.
[Saber Mais]
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CIRCO Hub Portugal – IAPMEI
Sessões de formação
Destinatários

Dirigidas a empresas que pretendam tornar os seus produtos e modelos de negócio mais circulares, de acordo com
a metodologia CIRCO
Entidade organizadoras
O CIRCO Hub Portugal, criado a partir do programa holandês CIRCO.NL - Creating Business through Circular
Design, resulta de uma colaboração entre o LNEG, o IAPMEI e a APA, financiado pelo Fundo Ambiental.
Objetivo
O objetivo principal do CIRCO Hub Portugal é incentivar a economia circular através do design. Neste projeto, as
empresas e os designers trabalham em conjunto para desenvolverem produtos, serviços e modelos de negócio

circulares, segundo uma metodologia de formação desenvolvida nos Países Baixos (programa CIRCO)..
[Saber Mais]

IAPMEI
Regulamento do Sistema de Incentivos “Agendas para a inovação empresarial”
Descrição
Foi publicado em Diário da Republica o regulamento do sistemas de incentivos “Agendas para a inovação
empresarial”.
Varias entidade publicas e privadas do Algarve participam em consórcio em várias candidaturas.
Informação publicada em diário da Republica poderá ser consultada no link em baixo referenciado
[Saber Mais]
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Fundos Europeus para Micro e Pequenas Empresas
Programa Apoio à Produção Nacional (Base Local) – PAPN para micro e pequenas empresas:
Abertura: 17 janeiro 2022
Encerramento primeira fase: 28 de fevereiro
Encerramento segunda fase: 31 de março

Programas
- ALG-D7-2022-01 - Indústria (Divisões 05 a 33 da CAE)
- ALG-D7-2022-02 - Economia Verde
Uma medida destina-se ao investimento produtivo para a melhoria de eficiência energética e promoção de praticas
circulares nas empresas, outra para a industria e diversificação económica
Financiamento
A taxa máxima prevista de apoio é de 60%, ate 200 mil euros.
[Saber Mais ALG-D7-2022-01 - Indústria ]
[Saber Mais ALG-D7-2022-02 - Economia Verde]
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RE-C05-i03: Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura,
alimentação e agroindústria (Agenda de Inovação para a Agricultura 20|30)
PROJETOS I&D+i – AGRICULTURA 4.0
Data de encerramento 28- 02 -2022 Aviso N.º 09/C05-i03/2021
Pretende-se dinamizar programas e projetos de I&D centrados nas 15 iniciativas emblemáticas preconizadas por

esta Agenda, concretizando a estratégia aprovada de fazer crescer o setor agroalimentar, de forma inovadora e
sustentável. Para isso, será fortalecido e consolidado o ecossistema de inovação agrícola às necessidades reais do
setor, e promovida a transição digital da Administração Pública para que seja mais simples, eficiente e eficaz, ao
serviço dos produtores e da sociedade. Pretende-se com este concurso a apresentação de candidaturas que irão
promover a execução de planos de ação em matéria de investigação e inovação..
[Saber Mais]

PROJETOS I&D+I – ALIMENTAÇÃO SUSTENTÁVEL
Data de encerramento 29-04 -2022 Aviso N.º 12/C05-i03/2021
Pretende-se com este concurso a apresentação de candidaturas a financiamento, visando a celebração de
contratos de financiamento que irão promover a execução de planos de ação em matéria de investigação e
inovação.
Pretende-se estimular a produção nacional, a adoção de sistemas de produção e distribuição mais sustentáveis, as
cadeias curtas de abastecimento, a valorização dos produtos de qualidade, da dieta mediterrânica e a sensibilização
dos consumidores e da população em geral para a adoção de uma alimentação nutricionalmente equilibrada e para
o consumo de produtos de época e de carne de pequenos ruminantes autóctones.
[Saber Mais]

PROJETOS I&D+I – EXCELÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
Data de encerramento 16 05 2022 Aviso N.º 14/C05-i03/2021)
Este concurso está direcionado para candidaturas à Iniciativa Emblemática 10 – Excelência da organização da
produção, visando a celebração de contratos de financiamento para promover um desenvolvimento económico,
ambiental e social sustentável, pela democratização da digitalização.
Esta iniciativa terá como objetivo contribuir para uma melhor coordenação e organização da produção, apoiando o
ganho de escala, a valorização dos produtos agroalimentares nacionais e o aumento do rendimento dos produtores,
através de atividades de Investigação e Inovação

[Saber Mais]
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PROJETOS I&D+I – PROMOÇÃO DOS PRODUTOS AGROALIMENTARES PORTUGUESES
Data de encerramento 30 09 2022 Aviso N.º 15/C05-i03/2021)
Este concurso está direcionado para candidaturas à Iniciativa Emblemática 9 – Promoção dos produtos
agroalimentares portugueses, visando a celebração de contratos de financiamento para promover um
desenvolvimento económico, ambiental e social sustentável, pela democratização da digitalização
[Saber Mais]

PROJETOS I&D+i – TERRITÓRIOS SUSTENTÁVEIS
Data de encerramento 28 02 2022 Aviso N.º 10/C05-i03/2021)
Pretende-se com este concurso a apresentação de candidaturas a financiamento, visando a celebração de
contratos de financiamento que irão promover a execução de planos de ação em matéria de investigação e
inovação. Este concurso está direcionado para candidaturas à Iniciativa Emblemática 6 - Territórios sustentáveis,
visando a celebração de contratos de financiamento para promover o desenvolvimento sustentável, uma gestão
eficiente de recursos naturais como a água, os solos e a biodiversidade, e a valorização dos recursos endógenos
dos territórios nacionais, procurando ainda consolidar a utilização sustentável dos recursos naturais,
nomeadamente do solo, da água e da biodiversidade, numa abordagem integrada do agroecossistema.
[Saber Mais]

PROJETOS I&D+I – UMA SÓ SAÚDE
Data de encerramento 30-09-2022 Aviso N.º 13/C05-i03/2021
Pretende-se com este concurso a apresentação de candidaturas a financiamento, visando a celebração de

contratos de financiamento que irão promover a execução de planos de ação em matéria de investigação e
inovação.
Este concurso está direcionado para candidaturas à Iniciativa Emblemática 2 – Uma Só Saúde, visando a celebração
de contratos de financiamento para promover um desenvolvimento económico, ambiental e social sustentável, pela
democratização da digitalização
[Saber Mais]
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CCDR Algarve
Prémio de Boas Práticas 2022
Algarve Active Ageing – A3

Informações da rede de parceiros
CCDR Algarve
Prémio de Boas Práticas 2022

dirigida a qualquer entidade do setor público, privado ou
social, que tenham iniciativas em curso que visam
potenciar estilos de vida saudáveis entre a população

Algarve Active Ageing – A3

mais velha na região do Algarve.

Inscrições abertas.

Em relação a este concurso, no dia 18 de fevereiro de

Descrição

2022 no Grande Auditório da Universidade do Algarve –
Campus de Gambelas terá lugar o Encontro Regional do

Foi lançada a primeira edição do concurso Prémio de

Algarve de Inovação e Boas Práticas no Envelhecimento

Boas Práticas 2022 Algarve Active Ageing – A3 para a

Ativo e Saudável.

região do Algarve.
Neste dia serão apresentadas as melhores candidaturas,
Esta iniciativa é organizada em parceria entre Reference votados e anunciados os vencedores do Prémio de Boas
Site Algarve Active Ageing, com a Comissão de
Práticas 2022 Algarve Active Ageing.
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve e
com o Centro Académico Algarve Biomedical Center.
As candidaturas ao Prémio de Boas Práticas 2022 Algarve
Active Ageing – A3 decorrem entre o dia 22 de
dezembro de 2021 e o dia 31 de janeiro de 2022 e é

Para inscrições no encontro regional:
[Mais informações]
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