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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.
No âmbito do trabalho desenvolvido nos
últimos meses destaca-se a “sessão de
dinamização da Rede Intermunicipal de

Candidaturas abertas no domínio da Competitividade e Internacionalização (Portugal 2020)

Parcerias de Apoio ao Desenvolvimento

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico - SI I&DT - Projetos
de Núcleos em copromoção
Data de encerramento: 15/09/2017 | Aviso: N.º 14/SI/2017
Este concurso visa estimular o investimento empresarial em matéria de I&D, através da criação e
dinamização de um “Núcleo de I&D em copromoção”, envolvendo recursos humanos
qualificados, originários de vários copromotores, nomeadamente empresas e entidades não
empresariais do Sistema de I&I, que se associam segundo a forma de consórcio, liderado por
uma PME, para executarem um conjunto de atividades que promovam o reforço das
competências internas da empresa na área do I&D, com vista à transferência de tecnologia e
partilha de conhecimento. O incentivo máximo a atribuir por promotor é de 200 mil euros, sendo
a taxa máxima de incentivo a atribuir de 50% no caso de PME, 15% no caso de Não PME e de
62% para as Entidades não Empresariais do Sistema de I&I. [Saber mais]

Económico do Algarve” realizada no dia
10 de maio na AMAL assim como o
evento “Lagos Start On to Start Up – 1º
meeting

de

empreendedorismo”

realizado nos dias 9 e 10 de junho em

Lagos.
Dos

vários

projetos

em

curso,

evidencia-se o INOVA ALGARVE 2020
que disponibiliza às empresas da região
uma ferramenta através da qual podem
avaliar o seu potencial de inovação – o
BIALG - Barómetro para a Inovação
das PME do Algarve.
Nesta edição do boletim apresentam-se
diversas oportunidades e informações
úteis para quem pretenda investir no
Algarve e para todas as entidades da
Rede.

Sistema de Incentivos “Internacionalização das PME” - Vale Oportunidades de
Internacionalização
Data de encerramento: 15/09/2017 | Aviso: N.º 17/SI/2017
Este concurso consiste em apoiar o desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização. São suscetíveis de apoio,
durante um período de 12 meses, os projetos individuais que visem a aquisição de serviços de
consultoria na área da promoção de diagnósticos de oportunidades de internacionalização, bem
como na assistência técnica para a implementação de recomendações de curto prazo. Os apoios
a conceder no âmbito deste aviso revestem a forma de incentivo não reembolsável, limitando-se
o incentivo a 10.000€ por projeto (5.000€ para a componente de diagnóstico e 5.000€ para a
componente de assistência técnica), com uma taxa de financiamento de 75%. [Saber mais]
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Sistema de Incentivos: Projetos de formação em processos de inovação
Data de encerramento: 29/12/2017 | Aviso: N.º 18/SI/2016
Este concurso visa apoiar os projetos de formação, na modalidade de candidatura individual,
associados a projetos de investimentos, enquadrados nas seguintes tipologias: “Inovação
Empresarial e Empreendedorismo” e “Qualificação e Internacionalização das PME”. Os
beneficiários dos apoios previstos são empresas (PME e Não PME) com projetos aprovados nas
referidas tipologias. [Saber mais]

Plano de Ação de
Desenvolvimento de
Recursos Endógenos Operações
Data de encerramento: 31-03-2018
Aviso: ALG-28-2016-16
Este aviso de concurso visa o apoio ao
crescimento propício do emprego,
através da valorização dos recursos
endógenos

em espaços

de baixa

densidade.
O âmbito territorial do Plano de Ação de
Desenvolvimento

de

Recursos

Endógenos (PADRE) corresponde aos
territórios rurais e de baixa densidade,
coincidentes com os territórios das
DLBC Rurais.
São

beneficiários

elegíveis

a

Administração Local bem como outras
entidades públicas e privadas sem fins
lucrativos.
As tipologias de operação a candidatar
correspondem a ações de valorização
económica dos recursos endógenos de
natureza material e imaterial, desde que
enquadradas no PADRE aprovado,

conforme o Anexo I

e Anexo IV –

Adenda do Aviso.
[Saber mais]

Sistema de Incentivos: Inovação Produtiva – Regime Contratual
Data de encerramento: 31/12/2017 | Aviso: N.º 06/SI/2017
Este concurso visa aumentar o investimento produtivo em atividades inovadoras, 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: 31/12/2017 | 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: 31/12/2017 | 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 “Internacionalização de I&D - Projetos Individuais”
Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: N.º 11/SI/2015
Este concurso destina-se a apoiar projetos na modalidade de “Projetos individuais” tendo como
objetivo aumentar a capacidade concorrencial das empresas e das restantes entidades do
Sistema de I&I. As entidades beneficiárias são as empresas de qualquer natureza e sob qualquer
forma jurídica e as entidades não empresariais do Sistema de I&I. [Saber mais]
Sistema de Incentivos “Proteção de Direitos da Propriedade Industrial”
Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: N.º 17/SI/2015
Este concurso apoia os pedidos de propriedade intelectual/industrial conforme estipulado no
aviso de abertura. As entidades beneficiárias dos apoios são as empresas de qualquer natureza
e sob qualquer forma jurídica e as entidades não empresariais do Sistema de I&I. [Saber mais]
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Sistema de Incentivos ao
Empreendedorismo e ao
Emprego (SI2E)
O

Sistema

de

Incentivos

ao

Candidaturas abertas no âmbito do SI2E
Intervenções de apoio ao empreendedorismo e criação de emprego alinhadas com a
estratégia de desenvolvimento regional e de coesão territorial da iniciativa da Autoridade
de Gestão
Data de encerramento: 14/09/2017 (fase 2) | 14/12/2017 (fase 3)

Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E)

Aviso

instituído pela Portaria n.º 105/2017 de
10 de março, visa operacionalizar os

AG CRESC
ALGARVE 2020

AVISO ALG-M7-2017-18

Dotação orçamental
FSE
FEDER
(PI 8.3)
(PI 8.8)
500.000,00€

1.000.000,00€

Mais
informação
Saber mais

apoios ao empreendedorismo e à criação
de emprego, através dos Programas
Operacionais Regionais, tendo aplicação

Intervenções de apoio ao empreendedorismo e criação de emprego alinhadas com as
estratégias de desenvolvimento local de base comunitária (DLBC) dinamizadas pelos GAL
Data de encerramento : 14/09/2017 (fase 2) | 14/12/2017 (fase 3)

em todo o território do continente. No
Aviso

caso da Região do Algarve aplicam-se
as

seguintes

modalidades

de

intervenção:
•

Intervenções

de

apoio

ao

empreendedorismo e criação de
emprego
estratégias

alinhadas
de

com

as

desenvolvimento

regional e de coesão territorial da

iniciativa das Autoridades de Gestão
(AG);
•

Intervenções

de

apoio

ao

empreendedorismo e criação de
emprego

alinhadas

com

as

estratégias de desenvolvimento local
de base comunitária dinamizadas
pelos Grupos de Ação Local (GAL).
[Saber mais]

DLBC Interior do
Algarve Central
DLBC Adere 2020
DLBC Baixo
Guadiana 2020
DLBC Tavira 2020
DLBC Silves 2020
DLBC Lagos 2020
DLBC Faro 2020
DLBC Pesca do
Sotavento
DLBC Pesca do
Barlavento do
Algarve

Dotação orçamental
FSE
FEDER
(PI 9.6)
(PI 9.10)

Mais
informação

AVISO ALG-M8-2017-17

623.333,33€

348.333,33€

Saber mais

AVISO ALG-M8-2017-14

320.000,00€

260.000,00€

Saber mais

AVISO ALG-M8-2017-09

409.500,00€

343.000,00€

Saber mais

AVISO ALG-M8-2017-13
AVISO ALG-M8-2017-15
AVISO ALG-M8-2017-16
AVISO ALG-M8-2017-11

80.000,00€
385.000,00€
398.000,00€
100.000,00€

175.000,00€
245.000,00€
250.000,00€
150.000,00€

Saber mais
Saber mais
Saber mais
Saber mais

AVISO ALG-M8-2017-10

180.000,00€

180.000,00€

Saber mais

AVISO ALG-M8-2017-12

150.000,00€

150.000,00€

Saber mais

Nos termos do artigo 7.º do SI2E são beneficiárias as pequenas e micro empresas. São passíveis
de financiamento do SI2E as seguintes tipologias de operações:
• Criação de micro e pequenas empresas ou expansão ou modernização de micro e pequenas
empresas criadas há menos de cinco anos;
• Expansão ou modernização de micro e pequenas empresas criadas há mais de cinco anos;
Os incentivos a conceder revestem a natureza de subvenção não reembolsável, podendo as
operações ser financiadas por via de duas componentes (FEDER e FSE) a que se referem as
despesas apresentadas no artigo 10º do Regulamento do SI2E. O investimento deve ter um custo
elegível até 100 mil euros. A área geográfica de aplicação e outros critérios específicos de
elegibilidade devem ser verificados em cada aviso específico.
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Candidaturas abertas no âmbito do PDR 2020

Candidaturas abertas no
âmbito do MAR 2020
Aviso n.º 14/2017 – Apoio no Domínio
da Transformação dos Produtos da
Pesca e da Aquicultura
Data de encerramento: 19/10/2017

Este

aviso

pretende

competitividade

reforçar

das

a

empresas

integradas no setor da transformação
dos produtos da pesca e da aquicultura.
São beneficiárias as PME cuja atividade
se enquadre nos códigos de atividade
económica previstos no Aviso.
[Saber mais]
Aviso n.º 15/2017 – Apoio ao
Desenvolvimento
Aquicultura

nos

Sustentável

da

Domínios

da

Inovação, Aconselhamento e dos

Investimentos Produtivos
Data de encerramento: 19/10/2017
No

âmbito

da

inovação

podem

apresentar candidaturas os organismos
científicos ou técnicos, públicos ou
privados reconhecidos pelo Estado. No
âmbito dos investimentos produtivos, as
pessoas singulares ou coletivas de
direito privado, de acordo com os CAE
previstos nas alíneas b) e c) do artigo
3.º da Portaria n.º 50/2016 de 23 de

março.

[Saber mais]

Operação 5.1.1 - Criação de Agrupamentos e Organizações de Produtores (2º Anúncio)
Data de encerramento: 27/09/2017 | Aviso: N.º 02/Operação 5.1.1/2017
O presente aviso visa fomentar a concentração da oferta ao nível da produção no setor agrícola
nacional. São beneficiários elegíveis os Agrupamentos de Produtores ou Organizações de
Produtores que respeitem a definição de PME e estejam reconhecidos. [Saber mais]
Operação 2.1.1 - Ações de Formação (3º Anúncio)
Data de encerramento: 28/09/2017 | Aviso: N.º 03/Operação 2.1.1/2017
A tipologia das operações a apoiar no âmbito do presente concurso diz respeito às ações de
formação dirigidas a ativos do setor florestal de acordo com o Anexo I do Aviso. São beneficiários
elegíveis as entidades do setor público ou privado. [Saber mais]
Operação 8.1.6 - Melhoria do Valor Económico das Florestas (2º Anúncio)
Data de encerramento: 29/09/2017 | Aviso: N.º 02/Operação 8.1.6/2017
A tipologia de intervenção diz respeito a investimentos ao nível da recuperação de povoamentos
de Eucalyptus globulus em subprodução. São beneficiários elegíveis os detentores de espaços
florestais privados, municípios ou suas organizações. Este anúncio abrange os concelhos com
aptidão produtiva elevada (1ª prioridade) e concelhos com aptidão produtiva média (2ª
prioridade), nomeadamente Aljezur, Monchique e Portimão. [Saber mais]
Operação 8.1.5 - Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental das Florestas (2º Anúncio)
Data de encerramento: 29/09/2017 | Aviso: N.º 02/Operação 8.1.5/2017
A tipologia de intervenção diz respeito a investimentos que visem o aumento da resistência e a
recuperação do valor ambiental de povoamentos florestais, recorrendo ao aproveitamento de
regeneração natural de povoamento da espécie Pinus pinaster nas áreas onde tenha ocorrido um
corte final há mais de cinco anos ou um incêndio há mais de três. São beneficiários elegíveis os
detentores públicos e privados de espaços florestais. [Saber mais]
Operação 8.1.5 - Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental das Florestas (3º Anúncio)
Data de encerramento: 29/09/2017 | Aviso: N.º 03/Operação 8.1.5/2017
A tipologia de intervenção diz respeito a investimentos que visem o aumento da resistência e a
recuperação do valor ambiental de povoamentos florestais, recorrendo ao aproveitamento de
regeneração natural ou adensamento de quercíneas. São beneficiários elegíveis os detentores
públicos e privados de espaços florestais. [Saber mais]
Operação 7.8.4. Conservação e Melhoramento de Recursos Genéticos Vegetais
Data de encerramento: 20/10/2017 | Aviso: N.º 01/Operação 7.8.4/2017
A tipologia de atividades a apoiar constam do Programa de Conservação e/ou melhoramento
Genético Vegetal aprovado pela DGAV. São beneficiárias as entidades públicas, incluindo
parcerias com entidades privadas. [Saber mais]
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Candidaturas abertas no âmbito do GAL INTERIOR DO ALGARVE CENTRAL (IN LOCO)

Estatutos PME Líder e
PME Excelência 2017:
candidaturas abertas
O Estatuto PME Líder tem por objetivo
distinguir as empresas com perfis de

desempenho superiores, conferindolhes

notoriedade

e

criando-lhes

condições otimizadas de financiamento
para desenvolverem as suas estratégias
de crescimento.
O Estatuto PME Líder é atribuído pelo
IAPMEI, I.P. e pelo Turismo de Portugal,
I.P. (no caso das empresas do
Turismo), em parceria com 11 Bancos a

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais
Data de encerramento: 31/08/2017 | Aviso: N.º 001/GAL/10214/2017
O presente aviso visa apoiar investimentos nas componentes “Cadeias Curtas” e “Mercados
Locais” cujo custo total elegível seja igual ao superior a 5.000€ e inferior ou igual a 200.000€. São
beneficiários elegíveis os GAL ou as Entidades Gestoras; as Associações cujo objeto social
consista no desenvolvimento local; as Associações constituídas por produtores agrícolas,
incluindo os agrupamentos ou organizações de produtores; as Parcerias constituídas por
pessoas singulares ou coletivas, que integrem três produtores agrícolas; e as Autarquias Locais,
apenas quanto à tipologia “mercados locais”. [Saber mais]
10.2.1.5 – Promoção de produtos de qualidade locais
Data de encerramento: 31/08/2017 | Aviso: N.º 001/GAL/10215/2017
O presente aviso visa apoiar o desenvolvimento de estratégias comerciais e de promoção que
permitam incentivar o consumo de produtos de qualidade. A tipologia de intervenção a apoiar
respeita a investimentos em ações cujo custo total elegível seja igual ao superior a 5.000€ e
inferior ou igual a 200.000€ ou 400.000€ no caso de candidaturas apresentadas por parcerias de
agrupamentos de operadores. [Saber mais]

operar em Portugal.
O grupo das PME Líder que apresentem
os

melhores

desempenhos

será

também anualmente distinguido com o
Estatuto de PME Excelência, criando
condições acrescidas de visibilidade
para estas empresas de perfil superior.
As condições de acesso e os critérios
de

seleção

PME

Líder

e

PME

Excelência podem ser consultados na
página web do IAPMEI.

[Saber mais]

Candidaturas abertas no âmbito do GAL ADERE 2020 (VICENTINA)
10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais
Data de encerramento: 29/09/2017 | Aviso: N.º 001/ADERE2020/10214/2017
O presente aviso visa apoiar investimentos em ações na componente “Cadeias Curtas” e na
componente “Mercados Locais” cujo custo total elegível seja igual ao superior a 5.000€ e inferior
ou igual a 200.000€. São beneficiários elegíveis os GAL ou as Entidades Gestoras; as
Associações cujo objeto social consista no desenvolvimento local; as Associações constituídas
por produtores agrícolas, incluindo os agrupamentos ou organizações de produtores; as
Parcerias constituídas por pessoas singulares ou coletivas, que integrem três produtores
agrícolas; e as Autarquias Locais, apenas quanto à tipologia “mercados locais”. [Saber mais]
10.2.1.5 – Promoção de produtos de qualidade locais
Data de encerramento: 29/09/2017 | Aviso: N.º 001/ADERE2020/10215/2017
O presente aviso visa apoiar o desenvolvimento de estratégias comerciais e de promoção que
permitam incentivar o consumo de produtos de qualidade. A tipologia de intervenção a apoiar
respeita a investimentos em ações cujo custo total elegível seja igual ao superior a 5.000€ e
inferior ou igual a 200.000€ ou 400.000€ no caso de candidaturas apresentadas por parcerias de
agrupamentos de operadores. [Saber mais]
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Oportunidades e informações relevantes

INTERNACIONALIZAR + ALGARVE
O Projeto Internacionalizar + Algarve tem como objetivo potenciar o sucesso da internacionalização
das PME dos territórios de baixa densidade do Algarve, especialmente nos setores do Turismo e
Lazer, Mar e Agroalimentar, procurando reforçar a notoriedade internacional da marca Algarve. No
âmbito deste Projeto, está prevista para o último quadrimestre de 2017 a visita de consultores e
prospetores internacionais, oriundos dos mercados alvo identificados (Alemanha, França, Holanda e
Suécia) tendo como objetivo dar-lhes a conhecer a oferta regional. As empresas localizadas nos
territórios de baixa densidade do Algarve que pretendam beneficiar dos apoios previstos no
âmbito deste projeto e que ainda não efetuaram a respetiva inscrição poderão fazê-lo através
da seguinte ligação: https://internacionalizarmaisalgarve.pt/inscricao/
Este projeto está a ser desenvolvido pelo NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve e
pela Universidade do Algarve, beneficiando do financiamento do CRESC Algarve 2020 | Portugal

2020.

INOVA ALGARVE 2020 | BIALG – BARÓMETRO PARA A INOVAÇÃO DAS PME DO ALGARVE
O Projeto INOVA ALGARVE 2020 tem como objetivo permitir às empresas da Região do Algarve
avaliar o seu potencial de inovação e capacitá-las para o desenvolvimento de projetos
inovadores, com vista à apresentação de candidaturas ao CRESC Algarve 2020 | Portugal 2020. No
âmbito deste Projeto que está a ser desenvolvido pelo NERA – Associação Empresarial da Região do
Algarve e pela AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, com o apoio do CRESC Algarve 2020 |
Portugal 2020, as empresas da Região do Algarve que pretendam avaliar o seu potencial de
inovação poderão fazê-lo, sem qualquer encargo, através de uma ferramenta informática
concebida para o efeito e disponível através da seguinte ligação: https://bialg.inova-algarve.pt/
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AGROTUR
O Projeto AGROTUR tem como objetivo aumentar o consumo de produtos agroalimentares
locais, dos territórios de baixa densidade do Algarve, no setor do turismo, em particular na
hotelaria e restauração. Através deste projeto é possível aceder a um catálogo on-line, onde se
encontra uma lista de produtos agroalimentares disponíveis nos territórios de baixa densidade
do Algarve, bem como informação sobre os seus produtores, respetivos contactos, formas

preferenciais para a encomenda, capacidade de escoamento e modalidades de pagamento. Este
catálogo on-line encontra-se disponível em: https://catalogoagrotur.pt/
Este projeto está a ser desenvolvido pelo NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve, pela
Universidade do Algarve e pela Tertúlia Algarvia, beneficiando do financiamento do CRESC Algarve
2020 | Portugal 2020.

ALGARVE REVIT +
No âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Qualificação, o NERA – Associação Empresarial
da Região do Algarve, a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve e a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve apresentaram no passado mês de fevereiro
uma candidatura ao CRESC ALGARVE 2020, com o objetivo de revitalizar as áreas empresariais da
região do Algarve, através do reforço da capacitação e da promoção das PME instaladas
nessas áreas, num modelo de gestão e de marketing inovadores.
A revitalização das áreas empresariais será enquadrada numa lógica coletiva, através da criação da
Rede de Áreas Empresariais do Algarve, sendo mais um importante passo para a consolidação de um
ecossistema regional de apoio ao desenvolvimento económico.
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SESSÕES DE DINAMIZAÇÃO DA REDE INTERMUNICIPAL DE PARCERIAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DO ALGARVE
No âmbito do projeto INOVA ALGARVE 2020 - Programa de Estímulo para o Desenvolvimento de Atividades de Inovação nas PME no Algarve,
promovido pelo NERA - Associação Empresarial da Região do Algarve e pela AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve e aprovado pelo
Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020, estão a ser realizadas sessões de dinamização da Rede Intermunicipal de Parcerias de Apoio ao
Desenvolvimento Económico do Algarve.
Na primeira sessão, que ocorreu no dia 10 de maio de 2017, foi apresentado um ponto de situação dos projetos promovidos pela AMAL, pela
Universidade do Algarve e pelo NERA, nomeadamente:
INOVA ALGARVE 2020
Programa de Estímulo
para o Desenvolvimento
de Atividades de
Inovação nas PME do
Algarve

CRIA START+
Apoio à Criação de Novas
Empresas Inovadoras

CRIA T.T. 2.0.
Transferência de
Tecnologia e
Conhecimento para o
Mercado

AGROTUR 2017
Promoção de Produtos
Agroalimentares dos
Territórios de Baixa
Densidade do Algarve no
Setor do Turismo

INTERNACIONALIZAR +
ALGARVE
Valorização dos Recursos
da Região do Algarve

Esta sessão contou ainda com a recolha de contributos dos municípios para os referidos projetos e com a identificação de necessidades.

PRÓXIMA SESSÃO:
A próxima sessão encontra-se agendada para o dia 15 de setembro de 2017 na Universidade do Algarve, contando com a presença de todos os
parceiros da Rede Invest Algarve.
Esta sessão irá integrar a apresentação de projetos cuja temática seja de relevante interesse para a Rede assim como a realização de duas ações de
capacitação:
Projetos:
• REVIT + - Revitalização das Áreas Empresariais do Algarve;
• RAARA - Rede de Acolhimento de Autocaravanismo da Região do Algarve;
• INTERNACIONALIZAR + Algarve;
• CRIA START+.
Ações de capacitação:
• BIALG – Barómetro para a Inovação das PME do Algarve;
• Licenciamento de novas atividades: Regime Jurídico de Acesso a Atividades de Serviços, Comércio e Restauração.
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LAGOS START ON TO START UP: 1º MEETING DE EMPREENDEDORISMO

O Município de Lagos organizou, nos dias 9 e 10 de junho de 2017, o primeiro meeting de empreendedorismo – “Lagos
Start on to Start up” – que reuniu um conjunto de entidades, empresários e empreendedores para partilhar experiências e
debater o poder que a criação de novas ideias de negócio assume na dinamização da economia. O evento contou com a
presença de mais de uma centena de pessoas.

O primeiro dia contou com a participação de Marco Fernandes (presidente executivo da PME
Investimentos), de Francisco Banha (presidente honorário da Federação Nacional de Associações de
Business Angels) e de Rita Gonçalves (diretora executiva regional da ANJE no Algarve) que
apresentaram formas alternativas de financiamento empresarial, num momento moderado por Adão
Flores da Universidade do Algarve. Em colaboração com a Associação Empresarial do Algarve (NERA)
e com a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), foi também apresentado em Lagos o Projeto
INOVA ALGARVE 2020, que incluiu o lançamento do BIALG – Barómetro para a Inovação do
Algarve.
No dia 10 de junho, a Incubação, o Empreendedorismo no Turismo e a Educação e o
Empreendedorismo foram alguns dos temas que marcaram a iniciativa com a participação de Hugo
Vieira (da ANJE), Luís Soares (do Projeto InCastro – Centro de Ideias e Negócios), Elsa Pereira e Adão
Flores (da Universidade do Algarve) e Isabel Cação, Tatiana Tchemisova e Natália Martins (da
Universidade de Aveiro).
No Bar Bonvivant seguiu-se o Espaço SIC – “Share, Inspire and Connect”, onde 25 empreendedores
partilharam experiências, histórias de empreendedorismo e projetos inovadores. O evento terminou com
um jantar no Centro Ciência Viva de Lagos.
Uma ação empreendedora que quer continuar a dar frutos
Após o sucesso da edição deste ano, a Câmara Municipal de Lagos pretende continuar a assumir um
papel ativo na promoção de um espírito empreendedor e de proximidade à sua população. Valorizar
todo o potencial do concelho e atrair novos investimentos são outros objetivos do Município – fatores
que contribuirão, decisivamente, para o desenvolvimento económico e social do território.
Assim, o Município procurará promover novas ações de forma integrada e contínua que abram espaço e
criem condições para a implementação de ideias de negócio no concelho. Desde logo, é intenção da
Câmara Municipal de Lagos, através da promoção do trabalho em rede, fomentar uma cultura
colaborativa entre os setores público e privado e dar resposta a lacunas no apoio e suporte aos
empreendedores. A Câmara Municipal acredita que estas ações irão contribuir para a criação de
emprego e para a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar da população.
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Programa “Elevar o seu
Negócio 4.0”
O Programa “Elevar o seu Negócio 4.0”
é uma iniciativa da Fundação AEP em
parceria com o Alto Comissariado para
as Migrações (ACM). Este programa
pretende disponibilizar um conjunto de
serviços de apoio e assessoria aos
empresários portugueses sedeados em
diversas geografias, com vista a replicar
ou escalar o seu negócio em Portugal,
através da criação de novas empresas.
A adesão ao Programa permite ao
empresário beneficiar das seguintes
vantagens:
•

Integração na rede Empresári@s
Lus@s;

•

Acesso às iniciativas da rede;

•

Apoio individualizado através da
Assessoria prestada ao empresário.

Associado ao programa destaca-se o
Prémio Elevar o seu Negócio 4.0

como forma de reconhecer o mérito dos
empresários portugueses emigrantes,
que identificaram oportunidades de
negócio nos países de destino e criaram
empresas de sucesso nas áreas da alta
e média tecnologia, com elevado grau
de conhecimento e de inovação.

Eventos
Evento: Workshops “Aprender a Exportar”
Data: 5, 12, 19 e 26 de setembro e 18 de outubro de 2017| Local: Edifício NERA (Loulé)
A AIP - Associação Industrial Portuguesa está a organizar em parceria com o NERA –
Associação Empresarial da Região do Algarve um ciclo de workshops dedicados à
internacionalização, denominados “Aprender a Exportar”.
Estas sessões serão realizadas no NERA, nos dias 5, 12, 19 e 26 de setembro e 18 de outubro
e são completamente gratuitas. As inscrições são feitas através do site do NERA. [Saber mais]
Evento: Ação de informação “Notas de Euro"
Data: 14 de setembro de 2017 | Local: Edifício NERA (Loulé)
O NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve e a Agência de Faro do Banco de
Portugal, cientes da importância do conhecimento das notas de Euro para os profissionais,
convidam todos os interessados a assistir a uma ação de informação gratuita sobre as
características gerais e os elementos de segurança das mesmas, bem como as diferentes
técnicas utilizadas na deteção de contrafações. Esta ação dirigida essencialmente aos
comerciantes/outros profissionais que operem com numerário, realizar-se-á no dia 14 de
setembro, entre as 16h00 e as 18h00 nas instalações da NERA. As inscrições são feitas através
do site do NERA. [Saber mais]

Evento: Seminário “Proteção de Dados nas Empresas - Novo Regulamento"
Data: 21 de setembro de 2017 | Local: Edifício NERA (Loulé)
O NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve em parceria com o IAPMEI – Agência
para a Competitividade e Inovação, I. P., à semelhança do que tem vindo a acontecer noutras
regiões, vão realizar no próximo dia 21 de setembro, no Auditório do NERA em Loulé, um
seminário subordinado ao tema “Proteção de Dados nas Empresas - Novo Regulamento”. Com
este seminário pretende-se sensibilizar para a importância de implementar as mudanças
necessárias ao cumprimento do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD),
destacando-se as novas obrigações das empresas e práticas a incorporar, bem como os direitos
dos titulares. O novo RGPD será aplicável a partir de 25 de maio de 2018, implicando alterações
a nível legal, tecnológico e processual. [Saber mais]
Evento: Conferência “Share Algarve 2018"
Data: 2 e 3 de fevereiro de 2018
A Share Algarve é uma Conferência de Marketing Digital, a realizar no dia 2 e 3 de fevereiro de
2018. Tem como objetivo facilitar a partilha de conhecimento entre profissionais e empresários,
promovendo um debate sobre Inovação e a evolução e o futuro do Marketing. [Saber mais]

[Saber mais]

10

Boletim informativo 12
Julho/Agosto 2017

Programa de aceleração
TOURISM UP

Outras oportunidades

Data de encerramento: 07-09-2017
O TOURISM UP é um programa de
aceleração promovido pelo Territórios
Criativos, em parceria com o Turismo de
Portugal, que tem como objetivo apoiar
projetos de empreendedorismo nas
áreas do turismo e promoção de
produtos endógenos, que visem:
•

Instrumento Financeiro de Reabilitação e Revitalização Urbanas - IFRRU 2020

Validar e definir o seu modelo de

O IFRRU 2020 é um instrumento de apoio à reabilitação e revitalização

negócio;
•

urbanas, incluindo a promoção da eficiência energética, na reabilitação de

Desenvolver um produto mais forte,

habitação para particulares (edifícios com idade ≥ a 30 anos ou com nível

preferencialmente em territórios

de conservação ≤ a 2, localizados em Área de Reabilitação Urbana - ARU).

de baixa densidade e/ ou territórios
afastados dos grandes centros

objetivo de fornecer informação a todas as entidades que revelem interesse no financiamento de

urbanos;

•

Preparar-se para se apresentar ao
mercado

e/

ou

angariar

investimento através de uma ampla
rede

de

parceiros,

mentores,

especialistas e sessões formação
candidaturas

submetidas

operações de reabilitação urbana com o apoio do IFRRU 2020. Nesta página os interessados
podem encontrar indicações, em três passos, sobre como proceder a uma candidatura ao IFRRU
2020, disponibilizando-se, nomeadamente, orientações de como proceder para concretizar o
pedido de parecer prévio de enquadramento da operação pelo Município respetivo, a certificação
energética do imóvel, e o próprio pedido de financiamento à entidade gestora financeira, estando

acessível a consulta a um formulário de pedido de financiamento indicativo.

intensiva.
As

A Estrutura de Gestão do IFRRU 2020 procedeu à atualização da sua página eletrónica, com o

por

deverão

ser

email,

para

geral@tourism.pt até às 23h59 do dia 7

1.
Parecer de
enquadramento do
Município

2.
Certificado
energético

3.
Pedido de
financiamento

de setembro de 2017.
O Portal da Habitação disponibiliza mais informação através da subpágina “Candidaturas”
[Saber mais]

dedicada ao processo de pedido de financiamento ao IFRRU 2020.
[Saber mais]
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