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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 ALGARVE.

O Primeiro-Secretário
Joaquim Brandão Pires
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DESTAQUES
PRINCIPAIS

AMAL integra Rede de Apoio ao Investidor da
Diáspora

AMAL integra Rede de Apoio ao
Investidor da Diáspora
A AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve é uma
das entidades que aderiram à Rede de Apoio ao
Investidor da Diáspora (RAID), um projeto que tem
como objetivos atrair investimento para Portugal e
apoiar emigrantes portugueses ou lusodescendentes. O
apoio será operacionalizado através do Rede INVEST
ALGARVE.
A Comunidade Intermunicipal do Algarve, através do
Primeiro Secretário, Joaquim Brandão Pires, assinou no
dia 22 de junho 2022 o Termo de Adesão à Rede de
Apoio ao Investidor da Diáspora (RAID), um projeto
que integra o Programa Nacional de Apoio ao
Investimento da Diáspora, lançado pelo Governo. A
cerimónia de adesão decorreu em Idanha-a-Nova, no
distrito de Castelo Branco, durante o I Fórum dos
Gabinetes de Apoio aos Emigrantes, com a presença
do Secretário de Estado das Comunidades, Paulo
Cafôfo, e de entidades de todo o país.
Com a criação desta Rede, o Governo pretende atrair
os cerca de 5 milhões de emigrantes e
lusodescendentes a investir em Portugal, contribuindo

para o desenvolvimento das economias local e
nacional. A participação da AMAL na RAID irá ser
operacionalizada através do Rede INVEST ALGARVE -

Rede Regional de Apoio ao Desenvolvimento Regional,
um mecanismo liderado pela Comunidade
Intermunicipal.
Cada uma das entidades aderentes irá, entre outras
funções, promover, informar e apoiar o
empreendedorismo da diáspora, em articulação com o
Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora (GAID);
identificar os investimentos existentes ou que venham
a ser realizados nos respetivos concelhos, que sejam

oriundos das comunidades portuguesas no estrangeiro;
sinalizar custos específicos ao investimento e à
internacionalização; identificar boas práticas e avaliar e
divulgar resultados de investimentos oriundos da
diáspora; promover Roteiros de Investimentos em
Portugal, com vista a projetos concretos de
emigrantes, e participar na organização de mostras de
bens e serviços nacionais em cidades estrangeiras.
[Saber Mais]
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Concurso: LIFE-2022-STRAT-NAT-SNaP-two-stage, Strategic Nature Projects
Fecho candidaturas: 08 setembro 2022
Programa LIFE 2021-2024
O Programa LIFE é o Programa da UE para o Ambiente e Ação Climática.
Este é um convite à apresentação de propostas para subvenções de ação da UE nos domínios da Economia Circular
e Qualidade de Vida, Natureza e Biodiversidade e Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas no âmbito do
Programa de Ambiente e Acão Climática (LIFE).
O quadro regulamentar para este Programa de Financiamento da UE esta definido pelo:

-

Regulamento 2018/1046 (Regulamento Financeiro da UE);
Regulamento LIFE 2021/7831.

O convite é lançado de acordo com o Trabalho Plurianual LIFE 2021-2024Program (MAWP) 2 e será gerido pela
European Climate, Agência Executiva de Infraestruturas e Ambiente (CINEA).

A chamada abrange os seguintes tópicos:
- LIFE-2022-STRAT-NAT-SNaP-duas etapas - Projetos de Natureza Estratégica;

-

LIFE-2022-STRAT-ENV-SIP-duas etapas - Projetos Estratégicos Integrados -Meio Ambiente;
LIFE-2022-STRAT-CLIMA-SIP-duas etapas - Estratégico Integrado Projetos - Ação Climática.

Cada inscrição de projeto no âmbito da chamada deve abordar apenas um desses tópicos. Os candidatos que
pretendam candidatar-se a mais do que um tópico devem apresentar uma proposta separada sob cada tópico.
Financiamento até 60% das despesas elegíveis do projeto apresentado.
[Saber Mais]

Rede da diáspora portuguesa
Diaspora Business Intelligence
Na Diáspora Business Intelligence, criada pela Fundação AEP, é possível conhecer a diáspora ao
pormenor, permitindo às empresas identificarem os canais de distribuição mais adequados a cada
negócio e/ou setor de atividade.
[Saber Mais]

4

Boletim Informativo Jul. 22.

IAPMEI

Ferramenta avaliação empresas

Ferramenta de Avaliação de Empresas
O IAPMEI disponibilizou na sua pagina, uma ferramenta de avaliação de empresas.
Esta ferramenta de utilização bastante flexível, permite aos stakeholders chegar a uma estimativa quanto ao valor
de uma empresa, situação indispensável, designadamente em processos de crescimento com incremento do capital

e em processos de transação e ou sucessão.
No caso de empresas na fase inicial do ciclo de vida, designadamente em empresas com forte potencial de
crescimento e necessidades de capitalização, a Ferramenta de Avaliação de Empresas, constitui um instrumento
particularmente útil, que facilita o processo negocial entre os empreendedores e os potenciais investidores.
São disponibilizadas 3 metodologias de avaliação:
- Método dos cash-flows atualizados;
- Método dos múltiplos de mercado;

- Método de valorização patrimonial, com e sem continuidade do negócio.
[Saber Mais]
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Fundo
Ambiental
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Incentivo pela Introdução no Consumo de
Veículos de Emissões Nulas (VEN 2022)

Incentivo pela Introdução no Consumo de Veículos de Emissões Nulas (VEN
2022)
O Incentivo pela Introdução no Consumo no Consumo de Veículos de Emissões Nulas é um compromisso do
Fundo Ambiental desde 2017 que pretende dar continuidade à implementação de medidas de aceleração da
apropriação de energias de tração alternativas e ambientalmente mais favoráveis, como a tração 100 % elétrica.

Desenhado a pensar num público heterogéneo - Pessoas singulares e Pessoas coletivas - concretiza-se através da
atribuição de unidades de incentivo que dependem da tipologia dos veículos de Emissões Nulas.
Este ano, o Despacho tem a dotação de 10M euros, destacando-se quatro áreas-chave de intervenção, que
integram diferentes tipologias de apoio e beneficiários distintos:
- Ligeiro de Passageiros;
- Logística urbana;
- Mobilidade ativa clicável;

- Carregadores para veículos elétricos.
Foi publicado no dia 22 de março de 2022 o Despacho n.º 3419-B/2022, que inclui o Regulamento para a
atribuição do Incentivo pela Introdução no Consumo de Veículos de Emissões Nulas no Ano de 2022
[Saber Mais]
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Fundo
Ambiental
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Estratégia Nacional de Educação Ambiental
2022

Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2022
Com esta iniciativa pretende-se promover operações de Educação Ambiental (programas, projetos, ações),
incentivando a sua replicação por outros agentes ou regiões e fomentar a criação de parcerias, como forma de
promover, quer cidades e comunidades sustentáveis e um maior cuidado com a saúde dos seus habitantes, quer a
valorização do território e a promoção da economia circular.

Neste contexto, o Fundo Ambiental estabelece-se como a plataforma de investimento no apoio de políticas
ambientais para a prossecução dos objetivos do desenvolvimento sustentável, financiando entidades, atividades ou
projetos que contribuam para a capacitação e sensibilização em matéria ambiental, nos termos da alínea m) do n.º 1
do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12 de agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º
114/2021 de 15 de dezembro. As operações a apoiar devem contemplar iniciativas imateriais com abordagem
inovadora e impacto reconhecido no domínio da Educação Ambiental.
Constituem beneficiários elegíveis às ações enquadradas nos objetivos e tipologias do presente Aviso:
Administração direta, indireta e autónoma do Estado; Setor Empresarial do Estado e Local; Estabelecimentos de
ensino; Universidades e Institutos Politécnicos; Centros de Investigação; Empresas independentemente da sua

forma jurídica; Associações e Fundações; Organizações Não-Governamentais de Ambiente e equiparadas.
Candidaturas até 31 de agosto 2022.
[Saber Mais]
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COTEC

Ferramenta de planeamento do crescimento

Autodiagnóstico de maturidade
A COTEC disponibiliza ferramentas para avaliar a maturidade da empresa em diferentes âmbitos e fornece
recomendações e boas praticas para alcançar melhores resultados:
Innovation scoring:
Para avaliação da maturidade da gestão dos processos de inovação.
[Saber Mais]
THEIA
Para avaliação da maturidade digital do modelo de negócio.
[Saber Mais]
THRUST
Avaliação da maturidade do sistema de normas e certificação.
[Saber Mais]
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COTEC

Ferramenta de planeamento do crescimento

Gestão de portefólio de Inovação

A COTEC disponibiliza duas ferramentas de analise do potencial de risco dos atuais e potenciais projetos de
inovação, contribuindo para a tomada de decisão, de forma a assegurar que a seleção de projetos a desenvolver
está alinhada com os objetivos da organização:

PROJECT CHECK
Para avaliar as potenciais inovações que vale a pena financiar no desenvolvimento de novos produtos e serviços.

[Saber Mais]

RISK CHECK
Avalie os riscos associados a cada projeto, considerando a procura do mercado e a novidade do produto ou
tecnologia.
[Saber Mais]
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Outras fontes de
financiamento:
EU

Premio para mulheres inovadoras

Comissão Europeia
Programa Horizon Europe Framework (HORIZON)
Premio para mulheres inovadoras
Prazo final: 18 agosto 2022
O Prêmio da UE para Mulheres Inovadoras celebra as mulheres empreendedoras que desenvolveram inovações
revolucionárias. Ao fazê-lo, a UE procura sensibilizar para a necessidade de mais mulheres inovadoras e criar
modelos para mulheres em todos os lugares.

O prémio é atribuído às mulheres que criaram o maior impacto no ecossistema de inovação da UE, transformando
ideias em produtos e serviços novos e avançados para beneficiar as pessoas e o planeta.
O Prémio é lançado e gerido pela Agência (SMEs Executive Agency) e os vencedores são escolhidos por um júri
independente de peritos.
Há duas categorias de prêmios: Mulheres Inovadoras e Inovadoras em Ascensão.
Na primeira categoria, três prémios de 100 000 euros cada são atribuídos às três candidaturas mais bem
classificadas.
Na segunda categoria, três prémios de 50 000 euros são atribuídos às três candidaturas mais bem classificadas de
promissores “Inovadores em ascensão” com menos de 35 anos.
[Saber Mais]

10

Boletim Informativo Jul. 22.

Outras fontes de
financiamento:
EU

Culture and Creativity:
Creative Innovation Lab

Creative Innovation Lab
O Creative Innovation Lab incentivará os players de diferentes setores culturais e criativos a projetar e testar
soluções digitais inovadoras com potencial impacto positivo de longo prazo em vários setores culturais e criativos.
O Laboratório deve facilitar a criação de soluções inovadoras (por exemplo, ferramentas, modelos e metodologias)
que possam ser aplicadas ao setor audiovisual e pelo menos outro setor criativo e/ou cultural. As soluções devem
ser facilmente replicáveis e ter potencial de penetração no mercado. Para efeitos de clareza, o projeto não tem
necessariamente de ser imediatamente aplicável ao setor audiovisual, mas sim um projeto que possa ser facilmente

replicado neste setor.
Para os fins do concurso deste ano, além de objetivos e atividades recorrentes, também está sendo adotada uma
abordagem temática. Para o segundo ano do Creative Innovation Lab, os dois temas são green, bem como
ferramentas educacionais inovadoras para abordar tópicos sociais relevantes, como desinformação. O objetivo é
fomentar o pensamento do ciclo de vida e promover um ambiente e um modo de vida mais sustentável e inclusivo.
O Creative Innovation Lab reunirá atores de diferentes setores culturais e criativos para projetar e testar soluções
inovadoras (por exemplo, ferramentas, modelos e metodologias) para uma economia circular. Essas soluções
precisariam combinar sustentabilidade com inclusão e estética, ser replicáveis em diferentes setores e ter potencial
para mudanças comportamentais da sociedade.

[Saber Mais]
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Inquérito
boletim

Inquérito de avaliação do boletim

Inquérito de avaliação do boletim

Na ótica de uma melhoria continua e de analise das
necessidade da Rede INVEST ALGARVE, gostaríamos
de propor a vossa atenção para este inquérito de
avaliação.
São 3 perguntas e o tempo estimado necessário para
responder é de cerca 1 minuto.
Agradecemos pelo tempo que dispensarão.
O inquérito é totalmente anonimo e os dados serão
utilizados para melhorar o serviço prestado:
https://forms.gle/NEDuWHvqcH9ZVN4i8

Parceiros:

Cofinanciado por:
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