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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 

Boletim Informativo Maio. 22.         2 

ÍNDICE 

p.2  
Sobre nós  
 
p.3 

Novos Avisos 
 
p.4 

Banco de Fomento 
European Innovation 
Council (EIC) 
 
p.5 
ANI e Portugal 
Venture 
 
p.6 
RTA e Portugal 
Venture 
 
p.7 
Rede de Autarquias 
participativas 
 
p.8 
Agência para o 
Desenvolvimento e 
Coesão I.P. 
 
p.9 
ANI e Gestão da 
Inovação 

http://www.investalgarve.pt/
http://www.investalgarve.pt/
http://www.investalgarve.pt/
http://www.investalgarve.pt/
http://www.investalgarve.pt/
http://www.investalgarve.pt/


Concurso para a apresentação de candidaturas para desenvolvimento de projetos no âmbito da medida Rede Nacional de 

Test Beds  

Data de encerramento 17/06/2022 Aviso N.º 03/C16-i02/2022 

Gerido pelo IAPMEI. 

Esta medida prevê a criação de uma rede nacional de 30 Test Beds através do apoio a infraestruturas que visam criar as 

condições necessárias às empresas para o desenvolvimento e teste de 3600 produtos e/ou serviços piloto, e para acelerar o 

processo de transição digital, seja via um espaço físico ou virtual.  As Test Beds funcionam numa lógica colaborativa entre as 

empresas responsáveis pela sua operação e as empresas e startups a quem prestam serviços relacionados com a 

experimentação e teste de produtos e/ou serviços piloto que se enquadrem em Technology Readiness Level (TRL) entre 5 e 9, 

com uma forte componente digital e/ou de simulação virtual/digital associada.  

O montante máximo de financiamento é de 7,5 milhões de euros por Test Bed, estando este montante indexado ao número de 

novos produtos e serviços que cada Test Bed estabelece como objetivo. 

São elegíveis as empresas, de qualquer dimensão ou forma jurídica, dos setores privado ou público. 

[Saber Mais] 

Candidaturas Novos Avisos 

Blue Bio Value Acceleration | Candidaturas abertas 

Fundação Oceano Azul e Fundação Calouste Gulbenkian 

Estão abertas as candidaturas à quinta edição do Blue Bio Value Acceleration, promovido pela Fundação Oceano 

Azul e Fundação Calouste Gulbenkian. 

O programa tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento de novos modelos económicos mais 

responsáveis, com impacto positivo na sustentabilidade do oceano, assentes no aproveitamento de biorecursos 

marinhos, segundo princípios de circularidade, desperdício zero e descarbonização. 

A iniciativa pretende atrair e capacitar negócios de startups e PME com criação de valor a partir de aplicações que 

incorporem recursos biológicos marinhos, com destaque para a biotecnologia marinha. 

[Saber Mais] 

 

Candidaturas Novos Avisos 
Sistema de incentivos PRR (IAPMEI)  
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https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/04/PRR_-Aviso-para-Rede-Nacional-de-Test-Beds-final.pdf
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Outras mediadas para empresas 
 

Esta Linha visa apoiar as empresas dos setores da indústria transformadora, dos transportes e armazenagem, a 

fazerem face às necessidades adicionais de fundo de maneio resultantes da subida de custos das matérias-primas e 

energia, e à disrupção nas cadeias de abastecimento. 

Beneficiários: Micro, Pequenas e Médias Empresas (PME), bem como Small Mid Cap e Mid Cap, e Grandes 

Empresas, com atividade em território nacional, que desenvolvam atividade principal nas listas de CAE constantes 

do Documento de Divulgação (ver mais informações) e cumpram cumulativamente os requisitos indicados 

(informação aprofundada no link): 

[Saber Mais] 

European Innovation Council (EIC) 

CONCURSO EUROPEU DE INOVAÇÃO SOCIAL 

Data de encerramento 17/05/2022  

Estão abertas as candidaturas para o “Challenge Prize” do Concurso Europeu de Inovação Social (European Social 

Innovation Competition). Promovido pelo European Innovation Council (EIC), pretende incentivar e apoiar os 

inovadores sociais a desenvolverem novas ideias para uma sociedade melhor. Serão premiados três projetos com 

um prémio individual de 50.000€. 

Este ano, as candidaturas devem responder ao desafio “O futuro da vida: Inovação para bairros residenciais 

acessíveis, e sustentáveis". Este tema está alinhado com os objetivos do Novo Bauhaus Europeu, que pretende 

reinventar a forma de viver de modo a cumprir o European Green Deal. Serão, por isso, premiados os inovadores 

sociais que promovam uma mudança cultural rumo a um estilo de vida mais sustentável. 

O concurso pretende apoiar a inovação social para tornar zonas habitacionais em locais mais habitáveis, 

sustentáveis, inclusivos e próximos das necessidades dos habitantes. Estes projetos deverão igualmente impulsionar 

o emprego e melhorar a eficiência energética, assegurando simultaneamente a sustentabilidade das cidades e 

regiões e o bem-estar dos cidadãos. 

A Concurso Europeu de Inovação Social foi lançado em 2013, em memória de Diogo Vasconcelos, (pioneiro na 

inovação social) e, para além de premiar três projetos com o “Challenge Prize”, distingue, também, um projeto com 

o “Impact Prize”. Ambos visam apoiar projetos que promovam uma Europa mais inclusiva, justa e sustentável. 

 

[Saber Mais] 
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Banco de Fomento (apoios PRR) Instrumento de garantia: Linha de Apoio à Produção 

Dotação: ate 400 milhões. 

Data de encerramento 30/06/2022  

https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/linha-de-apoio-a-producao/
https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/linha-de-apoio-a-producao/
https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/linha-de-apoio-a-producao/
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/european-social-innovation-competition_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/european-social-innovation-competition_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/european-social-innovation-competition_en


Outras mediadas para empresas 
 

Agencia de Inovação (ANI) e Portugal Venture 

2.ª edição da Call INNOV-ID 

Data de encerramento 20/05/2022 

A 2.ª edição da Call INNOV-ID em parceria com a ANI – Agência Nacional de Inovação, pretende promover o 

acesso ao financiamento de capital de risco a projetos de âmbito científico e tecnológico, nas fases Pre-Seed, Seed 

ou Early-Stage, que possuam tecnologia desenvolvida, mas que estejam ainda em fase de protótipo, prova de 

conceito ou em validação de product-market-fit com potencial de crescimento e escalabilidade no mercado global. 

Estes investimentos através da Call INNOV-ID têm como objetivo financiar as empresas numa fase inicial, de modo 

a que tenham pistas necessárias para atingirem fases de maior desenvolvimento que lhes permitam angariar novas 

rondas de capital. 

[Saber Mais] 
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https://www.portugalventures.pt/calls/call-innov-id/
https://www.portugalventures.pt/calls/call-innov-id/
https://www.portugalventures.pt/calls/call-innov-id/


Informações 
rede 
parceiros 

Call Tourism - Algarve | 19 de maio 

 

A Portugal Ventures e a Região de Turismo do Algarve 

(RTA) vão organizar uma sessão de apresentação da 5.ª 

edição da Call Tourism no dia 19 de maio, no edifício 

sede da RTA, em Faro, Av. 5 de Outubro 18-20, às 

14h30.   

A Call Tourism tem como objetivo investir entre 200 mil 

euros até ao máximo de 1 milhão de euros em projetos: 

•    Não Tecnológicos  Hotéis design, Hotéis Boutique, 

Eco-Resorts e similares; Alojamentos inovadores 

(glamping, barcos casa e similares); operadores turísticos; 

parques temáticos; turismo náutico, turismo equestre, 

gastronomia e enoturismo; empresas de animação 

turística);  

•    Tecnológicos (Inteligência Artificial; Realidade Virtual 

e Aumentada; Internet of Things; Eletrónica; Mobile; 

Clean Tech; Marketplaces; Robótica; Software ou 

Hardware). 

Estes projetos no setor do Turismo, devem contribuir 

para:  

 

•    aumentar a competitividade da oferta turística em 

Portugal; 

•    melhorar a experiência do turista em Portugal; 

•    promover a eficiência das empresas do setor. 

Pretende-se com esta sessão de apresentação da 5.ª 

edição da Call Tourism:  

•    dar a conhecer as condições de elegibilidade e o 

processo de candidatura; 

•    capacitar os empreendedores das características 

essenciais para uma candidatura elegível a Call Tourism; 

•    conhecer projetos através de reuniões one-to-one - 

inscrições first come first served. 

Para inscrições e mais informações: 

 

[inscrições e informações] 

Informações da rede de parceiros 
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Portugal Ventures  
 
Região de Turismo do Algarve (RTA)  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXKwcaMhVR57HiqZxcIvAiBJ5a8VcmNxiKordghQNMMQ_j7Q/viewform
https://www.eventbrite.pt/e/bilhetes-sessao-de-apresentacao-da-5a-edicao-da-call-tourism-algarve-328227516337


Informações 
rede 
parceiros 

Rede de Autarquias Participativas 

 

Criada a 3 de dezembro de 2014, a Rede de Autarquias 

Participativas (RAP) é uma estrutura colaborativa que 

congrega os atores públicos comprometidos com o 

desenvolvimento de mecanismos de democracia 

participativa. 

A RAP possui os seguintes objetivos: Promover a 

democracia participativa; Facilitar a troca de experiências, 

fortalecendo as práticas em curso e apoiando a criação 

de novos mecanismos de participação cidadã; Promover a 

capacitação dos diversos atores envolvidos nos processos 

participativos;  Criar, alimentar e divulgar um sistema de 

informação atualizada sobre os mecanismos de 

democracia participativa no país; Reforçar a gestão 

pública transparente; Ampliar a Rede através da 

incorporação progressiva de novos membros 

comprometidos com a democracia participativa; 

Estabelecer intercâmbios com outras organizações (ONG, 

universidades, empresas...); Promover relações de 

cooperação internacional com outras redes e estruturas, 

facilitando a incorporação de novos mecanismos e 

divulgando as práticas desenvolvidas em Portugal. 

 

[apresentação da Rede] 

[lista de membros da Rede] 

Informações da rede de parceiros 
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Rede de Autarquias Participativas 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXKwcaMhVR57HiqZxcIvAiBJ5a8VcmNxiKordghQNMMQ_j7Q/viewform
https://www.oficina.org.pt/uploads/7/0/6/1/70619115/apresenta%C3%A7%C3%A3o_rap.pdf
https://www.oficina.org.pt/uploads/7/0/6/1/70619115/membros-rap-abril-2022.pdf


Informações 
rede 
parceiros 

Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.  

 

Sessão Informativa: Primeira Convocatória de Projetos 

do Programa de Cooperação Interreg Euro-MED 2021-

2027, dedicada ao tema prioritário da Governança.  

 

No passado dia 4 de maio, decorreu a Sessão Informativa 

sobre a Primeira Convocatória de Projetos do Programa 

de Cooperação Interreg Euro-MED 2021-2027, dedicada 

ao tema prioritário da Governança. 

Aberta à apresentação de candidaturas, desde 24 de 

fevereiro de 2022, esta primeira convocatória irá 

decorrer até às 12h00 do dia 24 de maio de 2022 

(horário de Bruxelas). 

[Saber Mais]  

 

 

Sessão Técnica de esclarecimentos: Primeira 

Convocatória de Projetos de Cooperação Interregional 

do novo Programa Interreg Europe 2021-2027. 

No passado dia 4 de maio, decorreu a Sessão Técnica de 

Esclarecimentos sobre a Primeira Convocatória para 

todas as entidades que pretendem vir a apresentar 

Projetos de Cooperação Interregional ao novo Programa  

Interreg Europe 2021-2027.   

Esta primeira convocatória recebe Propostas de Projetos 

entre o dia 5 de abril e as 12h do dia 31 de maio de 2022  

[Saber Mais] 

 

Informações da rede de parceiros 

Agência para o Desenvolvimento e Coesão I.P. 
 
Sessão Informativa 
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https://www.adcoesao.pt/interreg-euro-med-2021-2027-lanca-primeira-convocatoria-dedicada-a-governanca/
https://teams.microsoft.com/registration/nzpeOYE-L0-NKsoqSKXDWw,BXhcyewNMECibk-xfFJwQg,R6XxC8i_40eJ3h6DstqIrQ,0iAqPUThPEmzI8NfFzleaQ,fDR4q7Tk3kqeQAyy2-Ko-g,z1JyZiRXbkavimMknuobvw?mode=read&tenantId=395e3a9f-3e81-4f2f-8d2a-ca2a48a5c35b
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https://www.adcoesao.pt/sessao-sobre-i-convocatoria-de-projetos-interreg-europe-2021-2027/
https://teams.microsoft.com/registration/nzpeOYE-L0-NKsoqSKXDWw,BXhcyewNMECibk-xfFJwQg,R6XxC8i_40eJ3h6DstqIrQ,GoTdCWJSzECO6W1Vi5N2nA,NS8ALDq5dkSvWYKrMhXHXA,D-jiwNN2tUGoXwStA4usNg?mode=read&tenantId=395e3a9f-3e81-4f2f-8d2a-ca2a48a5c35b


INFORMA- 
ÇÕES ÚTEIS 

Agencia Nacional de Inovação 
 
Gestão da Inovação 

Sessão sobre a nova norma para a 
Gestão da Inovação 

26 de Maio de 2022, 14h30 - 16h30 

Instalações da Ani Porto 

A ANI - Agência Nacional de Inovação, com o objetivo 

de apresentar a nova NP4457:2021, organiza a 

segunda “Sessão de apresentação e divulgação da 

nova norma NP 4457:2021”, que terá lugar no 

próximo dia 26 de Maio, entre as 14h30 e as 16h30, 

nas instalações da ANI, no Porto. 

Esta sessão é dirigida a start-ups, PME e outros 

agentes do Sistema Nacional de Inovação com 

particular interesse pela certificação e normalização 

portuguesa em matéria de I&D e Inovação servirá 

essencialmente de instrumento de disseminação da 

nova NP4457:2021, que aborda o sistema de gestão 

de inovação de um ponto de vista operacional e 

estratégico. 

A ANI - Agência Nacional de Inovação Enquanto 

Organismo de Normalização Setorial (ONS.ANI),  para 

a I&D e Inovação, pretende valorizar as atividades de 

normalização desenvolvidas pela Comissão Técnica 

169, por forma a garantir o alinhamento de missão e 

potenciar sinergias entre os diferentes grupos de 

trabalho ativos.  

Poderão ser realizada inscrições no link indicado em 

baixo até ao próximo dia 21 de Maio. 

[Inscrições] 

 

 

Parceiros: Cofinanciado por: 
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