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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
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entidades da Rede INVEST.

O Primeiro-Secretário
Joaquim Brandão Pires
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Agencia Nacional Inovação – ANI
RECONHECIMENTO DE EMPRESAS DO SETOR DA TECNOLOGIA
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RECONHECIMENTO DE EMPRESAS DO SETOR DA TECNOLOGIA

O reconhecimento da entidade como empresa do setor da tecnologia é feito pela Agência Nacional de
Inovação, S. A. (ANI).
O formulário de requerimento e o respetivo regulamento podem ser consultados nos links abaixo:
[Formulário Requerimento]
[Regulamento]
[Portaria]

Reconhecimento de idoneidade na prática de atividades de I&D
A ANI é a entidade responsável pelo reconhecimento da idoneidade. Certifica a competência da entidade na
realização de atividades de I&D em determinados domínios e áreas de atuação.
Com este reconhecimento a entidade poderá ter um papel de destaque façe aos seus concorrentes e estabelecer
novas parcerias na realização de projetos de I&D, incluindo o acesso a financiamento por parte de fundos de apoio
à I&D.
Os interessados em obter o reconhecimento poderão ter acesso ao formulário também na área do SIFIDE do site
da ANI.
[Formulário Requerimento]

[Saber Mais]
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EIC European Innovation Council
Suporte Europeu para SME
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Medidas europeias para financiar PME e startups
Programa EIC Accelerator

O programa EIC Accelerator apoia Pequenas e Medias Empresas (PME), em particular Startups e Spinouts a
desenvolver negócios inovadores disruptivos. Em certas condições, apoia empresas até 500 funcionários.
O EIC Accelerator fornece apoio financeiro substancial com subvenção de financiamento até 2,5 milhões de euros
para custos de desenvolvimento de inovação e investimentos (investimentos diretos de capital) até 15 milhões de
euros para expansão e outros custos relevantes. As empresas que trabalham em tecnologias de interesse
estratégico europeu podem candidatar-se a investimentos EIC superiores a 15 milhões de euros.
O EIC Accelerator disponibiliza também financiamento misto (Ação de Inovação e Implantação de Mercado) que é
composto por uma componente de investimento geralmente na forma de capital direto ou quase capital, como
empréstimos convertíveis, uma componente de doação para reembolsar os custos elegíveis incorridos para
atividades de inovação, incluindo demonstração da tecnologia no ambiente relevante, prototipagem e
demonstração em nível de sistema, P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) e testes necessários para atender aos
requisitos regulamentares e de padronização, gestão de propriedade intelectual.

[Saber Mais Fundo EIC e Oportunidade de investimentos]
[Saber Mais EIC outras Oportunidade de investimentos]
[Saber Mais Medidas de financiamento para SME]
COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises)
Programa da Europa para pequenas e médias empresas
O programa COSME financia a atividade das PME principalmente por meio de intermediários financeiros. A lista de
intermediários pode ser consultada na seguinte pagina:
[Lista dos intermediários]
Para potenciar a ligação entre empresas e investidores, a União Europeia divulga também o portal InvestEU, onde é
possivel registrar ideias de negócio e onde os investidores podem encontrar oportunidade de investimento:
[Saber Mais]
A União Europeia disponibiliza também uma pagina web onde se pode encontrar informação de como realizar
negócios em diferentes países europeus e informação de como realizar iniciativas empresarias na Europa: Practical
guide to doing business in Europe
[Saber Mais]
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Candidaturas
PRR
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C16-i02: Transição Digital das Empresas
Bairros Comerciais Digitais (Aviso n.º 01/C16-i02/2022)
Data de encerramento 31 -03 -2022 Aviso N.º 01/C16-i02/2022
Este investimento afigura-se como particularmente relevante para os setores do comércio e dos serviços abertos
ao consumidor. Este setor foi duramente afetado pela situação pandémica, atendendo à sua dependência do
contacto com o público e às restrições de circulação que estiveram em vigor para controlo da propagação da
pandemia, sendo por isso urgente procurar formas de promover o seu relançamento e valorização. Além disso, a
alteração comportamental a que assistimos no decurso da pandemia reforçou o papel da vertente digital do
comércio. Esta evolução, torna imperativo, um investimento sustentado e liderante, que assegure um reforço da
competitividade setorial e territorial.
Os Bairros Comerciais Digitais surgem, igualmente, como uma medida catalisadora do crescimento económico,
procurando enquadrar, por um lado, o vetor da proximidade e da coesão territorial, promovendo a valorização da
evidência física e da requalificação dos espaços, recuperando o sentido de planeamento do urbanismo comercial e
associando-o ao segundo vetor da política pública e do próprio PRR, visando-se, assim, a digitalização dos
operadores económicos e dos seus modelos de negócio, a promoção do comércio em linha e da integração digital
das cadeias de abastecimento e escoamento.
Assim, o programa visará contribuir para a dinamização dos setores do comércio e dos serviços, propondo-se apoiar
a criação destes Bairros através do financiamento com dotações específicas para aplicações e investimentos em
tecnologia digital, bem como na valorização da evidência física associada à digitalização dos espaços e serviços.
[Saber Mais]

Investimento TD-C19-i07: Capacitação da AP – formação de trabalhadores e gestão do futuro (N.º 03/C19i07.05/2021)
TELETRABALHO - Espaços de Cowork
Data de encerramento 28 - 03-2022 Aviso N.º 03/C19-i07.05/2021

Este aviso permite a apresentação de candidaturas para operações que visem a instalação de centros de Cowork,
através da adaptação de edifícios e espaços existentes e à sua conversão para funcionamento enquanto espaços de
Cowork, incluindo empreitadas de adaptação dos espaços e o respetivo equipamento.
[Saber Mais]
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Europa
Criativa

Centro informação Europa Criativa
Medidas especificas para a Cultura

Candidaturas abertas no domínio da Cultura e Criatividade
Medidas especificas de apoio ao setor cultural e criativo
O Programa Europa Criativa reúne ações de apoio aos sectores cultural e criativo europeus. Tem duas metas principais:
1. Salvaguardar, desenvolver e promover o património e a diversidade cultural e linguística da Europa;
2. Aumentar a competitividade e o potencial económico dos sectores culturais e criativos, em especial do sector audiovisual.
O Creative Europe Desk Portugal (Centro de Informação Europa Criativa – CIEC) é uma estrutura, cofinanciada pela Comissão
Europeia e pelo Governo de Portugal, com vista à difusão de informação sobre o Programa Europa Criativa junto dos
profissionais dos sectores cultural e criativo, a promoção e divulgação do acesso ao mesmo e a prestação de apoio a candidatos
ou outros interessados nas atividades do Programa, nomeadamente na preparação das suas candidaturas.
São ainda funções dos Creative Europe Desks a promoção de colaborações e a prestação de apoio e informações à Comissão
Europeia na sua área de atividade.
O concurso aberto está disponível no seguinte link:
[Saber Mais]

6

Boletim Informativo Mar ’22.

OUTROS
APOIOS
DISPONÍVEIS

Candidaturas diretas na União Europeia

Candidaturas diretas na União
Europeia

União Europeia: Oportunidades de financiamento
A União Europeia disponibiliza em continuo concursos para financiamento a entidades privadas e publicas.
Existe uma ferramenta que permite identificar os concursos (tenders) e as propostas de projeto (call for proposal),
que melhor respondem ás necessidades locais.
Com esta ferramenta é possivel procurar diferentes formas de financiamento.
Existe uma área especifica onde é possivel identificar parceiros de projetos.
[Saber Mais]
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Banco Português de Fomento (BPF)

Fundo de Capitalização e Resiliência
Banco Português de Fomento (BPF)
BPF lança os dois primeiros Programas de Investimento do Fundo de Capitalização e Resiliência
O Banco Português de Fomento lançou no dia 25 de janeiro de 2022 os dois primeiros Programas de Investimento do Fundo
de Capitalização e Resiliência (FdCR), com uma dotação global de 650 milhões de euros.
Os novos instrumentos financeiros – Programa de Recapitalização Estratégica e Programa Consolidar – têm como objetivo apoiar
a solvabilidade e resiliência financeira de empresas nacionais estratégicas e o investimento produtivo, em crescimento e
consolidação empresarial.
Programa de Recapitalização Estratégica
Com uma dotação de 400M€ e uma duração expectável de até 10 anos, permitirá ao BPF financiar diretamente empresas
nacionais estratégicas não financeiras, viáveis no final de 2019, que desenvolvam atividade em território nacional e que cumpram

as condições de elegibilidade.
O investimento do FdCR ao abrigo do Programa de Recapitalização Estratégica contempla a possibilidade de investir a par com
investidores privados e pode ser feito através de instrumentos de capital.
Programa Consolidar
Com uma dotação de 250M€, o Programa Consolidar visa promover o investimento em PME e Mid Caps, impactadas pela
pandemia de Covid-19, mas economicamente viáveis e com potencial de recuperação, através de fundos de capital de risco onde
existe, também, capital privado.
[Saber Mais]
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StairwAI
Call aberta para acesso a Inteligência Artificial
para PMEs

StairwAI
Aproximar as PMEs a Inteligência artificial
Aberto concurso para acesso a Inteligência Artificial (IA) para PMEs
Data de encerramento: 15 – 03 -2022
A StairwAI, é destinada a PMEs que não têm acesso imediato ou conhecimentos em técnicas de Inteligência
Artificial (IA), de modo a melhorarem os seus processos, serviços ou cadeias de valor.
É um consórcio financiado pela União Europeia, que tem por objetivo de ajudar as PMEs na digitalização,
permitindo-lhes acesso a técnicas de IA.
As empresas que forem admitidas ao programa, terão:

•

60 000€, que incluem: uma montante fixo de 26 000€; um voucher de 10 000€ para aceder a recursos
informáticos; e um voucher de 24 000€ para acesso a mentoria por parte de peritos em técnicas de IA;

•

Um programa de apoio com a duração de 6 meses.

Este projeto é de interesse das PMEs portuguesas que pretendam colmatar as suas insuficiências no que refere
aos recursos digitais, nomeadamente à IA.

[Saber Mais]
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Algarve Tech Hub Summit

Informações da rede de parceiros
Algarve Tech Hub Summit
O Algarve Tech Hub Summit visa promover a inovação, a
tecnologia e o tecido empresarial da região que se quer
posicionar como o melhor destino de lifestyle da Europa.
O evento realiza-se de 28 de Março a 3 de Abril, em
diferentes palcos em Faro e Loulé e vai reunir 10 países e
mais de 50 oradores de várias áreas da inovação e
tecnologia, tais como Turismo, Mar, Saúde, Energia,
Digital e Cultura.

competição de startups, que pretende estimular novas
ideias e que tem 20 mil euros em prémios para as mais
inovadoras. O DISRUPT’22 acontece entre os dias 31 de
Março e 2 de Abril, no Campus da Penha, na
Universidade do Algarve, em Faro. Composto por
palestras e workshops sobre metaverso, criptomoeda,
tecnologia blockchain, inteligência artificial e
cibersegurança e sessões de mentoria. A competição é

dirigida à comunidade académica, a empreendedores,
investigadores, empresários, nas áreas de

Esta é uma iniciativa conjunta de 12 entidades: Algarve

sustentabilidade e economia circular, economia do mar

Evolution, Algarve STP - Systems and Technology

(blue economy), agrotech, smart destinations e

Partnership, AMAL - Comunidade Intermunicipal do

transformação digital. Mais informações em

Algarve, ANJE - Associação Nacional de Jovens

https://athdisrupt.com .

Empresários, câmaras municipais de Faro e Loulé,
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Algarve, Museu Zero, NERA – Associação Empresarial
da Região do Algarve e Universidade do Algarve.
Inserido na programação do Algarve Tech Hub Summit,
realiza-se o DISRUPT’22 Algarve Tech Hub, uma

O Algarve Tech Hub Summit é presencial e online, aberto
ao público, mediante inscrição gratuita, sujeita à limitação
do espaço.
Inscrições e programa completo no site:
www.algarvesummit.com
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Odiana,
Associação para o Desenvolvimento Baixo
Guadiana

Informações da rede de parceiros
Guadiana Lab

submissão de ideias de negócio até 30 de abril.

A partir de 01 de março está aberta a fase de

O «Guadiana Lab» é uma das atividades nucleares do

candidaturas do GUADIANA LAB cuja missão é promover CHOOSE GUADIANA um projeto estruturado em torno
a apresentação de projetos, produtos e/ou serviços que de quatro eixos principais de atuação. O Mar e o Rio
contribuam para a introdução de inovação, conhecimento Guadiana enquanto: fonte para a capacitação e
e identificação de oportunidades em torno do setor da

qualificação das PME’s; fonte de atividade económica e

economia do mar/rio no território do Baixo Guadiana

investimento empresarial; fonte de inovação para novos

algarvio, nomeadamente nos concelhos de Alcoutim,

produtos e serviços; e finalmente, enquanto destino de

Castro Marim e Vila Real de Santo António.

eleição na fileira náutica e desportiva.

As grandes metas são fomentar a inovação e

A destacar que o CHOOSE GUADIANA é um projeto

sustentabilidade, potenciar a integração de jovens,

apoiado pelos Municípios de Alcoutim, Castro Marim e

investigadores e empreendedores, e, por fim, promover o Vila Real de Santo António, apresentado ao Aviso ALGdesenvolvimento de processos de indústrias criativas no 53-2018-22 e financiado pelo Programa Operacional
território.

CRESC ALGARVE 2020 (SIAC Qualificação).

Aberto à participação individual ou coletiva, o concurso

[Regulamento]

«GUADIANA LAB» decorre em três fases, sendo que a

fase de Propostas abriu no dia 01 de março com

[Formulário de inscrição]

11

