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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 reunião da
Rede Invest Algarve que decorreu no
dia 13 de novembro no auditório da
Caixa de Crédito Agrícola do Sotavento
Algarvio

(Tavira).

Para

além

da

apresentação de projetos com interesse
para a Rede, o evento contou ainda
com a realização de ações de
capacitação técnica, promovidas pelo
IAPMEI e pela Universidade do Algarve,
destinadas aos técnicos dos municípios
e entidades que têm acompanhado o
processo da implementação da rede
regional de parcerias de apoio ao
desenvolvimento económico.
Nesta edição do boletim apresentam-se
diversas oportunidades e informações
úteis para quem pretenda investir no
Algarve e para todas as entidades da
Rede.

Candidaturas abertas no domínio da Competitividade e Internacionalização (Portugal 2020)
Sistema de Incentivos: Projetos de formação em processos de inovação
Data de encerramento: 29/12/2017 | Aviso: N.º 18/SI/2017
Este concurso visa apoiar os projetos de formação, na modalidade de candidatura individual,
associados a projetos de investimentos, enquadrados nas tipologias: “Inovação Empresarial e
Empreendedorismo” e “Qualificação e Internacionalização das PME”. Os beneficiários são
empresas (PME e Não PME) com projetos aprovados nas referidas tipologias. [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 empresarial em atividades inovadoras (produto ou
processo), 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]
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Sistema de Incentivos ao
Empreendedorismo e ao
Emprego (SI2E)
Encontra-se a decorrer a 3ª fase do
concurso do SI2E - Sistema de Incentivos ao
Empreendedorismo e ao Emprego até dia 14
de dezembro de 2017, destacando-se os
seguintes avisos:

–

AG CRESC ALGARVE 2020:
ALG-M7-2017-18

–

DLBC Interior do Algarve Central:
ALG-M8-2017-17

–

DLBC ADERE 2020:
ALG-M8-2017-14

–

DLBC Baixo Guadiana 2020:
ALG-M8-2017-09

–

DLBC Tavira 2020:
ALG-M8-2017-13

–

DLBC Silves 2020:
ALG-M8-2017-15

–

DLBC Lagos 2020:
ALG-M8-2017-16

–

DLBC Faro 2020:
ALG-M8-2017-11

–

DLBC Pesca do Sotavento:
ALG-M8-2017-10

–

DLBC Pesca do Barlavento do Algarve:
ALG-M8-2017-12

Sistema de Incentivos “Internacionalização das PME – Projetos Conjuntos”
Data de encerramento: 29/01/2018 | Aviso: N.º 28/SI/2017
São suscetíveis de apoio os projetos conjuntos de internacionalização. Os beneficiários são
empresas PME, integrados em projetos conjuntos promovidos por entidades públicas ou privadas
sem fins lucrativos, de natureza associativa e com competências dirigidas às PME. [Saber mais]
Sistema de Incentivos “Internacionalização de I&D - Projetos Individuais”
Data de encerramento: 15/03/2018 | Aviso: N.º 24/SI/2017
Os projetos a apoiar referem-se à tipologia “Internacionalização I&D”. Os beneficiários são empresas
de qualquer natureza e forma jurídica. [Saber mais]
Sistema de Apoio à Investigação Cientifica e Tecnológica “Internacionalização de I&D”
Data de encerramento: 15/03/2018 | Aviso: N.º 03/SAICT/2017
Os projetos a apoiar referem-se à tipologia “Internacionalização I&D”. Os beneficiários são as
Entidades não Empresariais do Sistema de I&I (ENESII). [Saber mais]

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico - SI I&DT
Data de encerramento: 29/03/2018 | Aviso: N.º 25/SI/2017
Os projetos a apoiar inserem-se na tipologia “I&D Empresas”, podendo ser projetos individuais ou em
copromoção. São beneficiários as empresas de qualquer natureza e forma jurídica (beneficiário líder)
e as entidades não empresariais do Sistema de I&I. [Saber mais]
Sistema de Incentivos “Propriedade Intelectual e Industrial – Projetos Individuais”
Data de encerramento: 31/12/2018 | Aviso: N.º 23/SI/2017
Os projetos a apoiar inserem-se na modalidade de Projetos Individuais no âmbito da tipologia
“Proteção da propriedade intelectual e industrial”. São beneficiários as empresas de qualquer
natureza e forma jurídica. [Saber mais]
Sistema de Apoio à Investigação Cientifica e Tecnológica “Propriedade Intelectual”
Data de encerramento: 15/03/2018 | Aviso: N.º 04/SAICT/2017
Os projetos a apoiar inserem-se na modalidade de Projetos Individuais no âmbito da tipologia
“Proteção da propriedade intelectual e industrial”. Os beneficiários são as Entidades não Empresariais
do Sistema de I&I (ENESII). [Saber mais]
Sistema de Incentivos “Internacionalização de I&D - Projetos Individuais”
Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: N.º 11/SI/2015
Este aviso tem 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
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 aviso apoia os pedidos de propriedade intelectual/industrial. São beneficiários as empresas de
qualquer natureza e forma jurídica e as entidades não empresariais do Sistema de I&I. [Saber mais]
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Candidaturas abertas no
âmbito do MAR 2020
Apoio à Proteção e Restauração da
Biodiversidade

e

dos

Ecossistemas

Marinhos
Data de encerramento: 15/01/2018
O presente aviso visa potenciar a proteção e
restauração da biodiversidade aquática e
dos ecossistemas aquáticos no quadro das
atividades de pesca sustentável. São

beneficiários os organismos científicos ou
técnicos de direito público, conselhos
consultivos, pescadores, organizações de
pescadores

e

organizações

não-

governamentais.
[Saber mais]
Apoio à Cessação Temporária das
Atividades de Pesca com Recurso a Artes
de Cerco
Data de encerramento: 21/05/2018
O presente Regulamento, estabelece, no
quadro do FEAMP, um regime de apoio à
cessação temporária das atividades de

Apoio à Promoção da Saúde e do Bem-estar Animal
Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: Portaria n.º116/2016
Os apoios previstos visam promover o bem-estar dos animais cultivados nos estabelecimentos
aquícolas. São beneficiários as empresas aquícolas, organismos de direito público, grupos de
defesa sanitária do setor aquícola reconhecidos pela DGAV e os moluscicultores. [Saber mais]
Apoio financeiro à constituição de um seguro das populações aquícolas (Seguro Aquícola)
Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: Portaria n.º113/2016
São beneficiários do Seguro Aquícola que abrange a cobertura das perdas económicas por
mortalidade nas populações aquícolas, as pessoas singulares ou coletivas enquadradas nos CAE
03210 e 03220 ou as associações cujos associados sejam produtores aquícolas. [Saber mais]
Apoio à Suspensão Temporária da Colheita de Moluscos Cultivados por Motivos de Saúde
Pública
Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: Portaria n.º111/2016
Os apoios visam compensar os aquicultores pela suspensão temporária da colheita de moluscos
cultivados, por motivos de saúde pública. São beneficiários os moluscicultores. [Saber mais]
Apoio à Armazenagem dos Produtos da Pesca
Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: Portaria n.º215/2016
Os apoios previstos visam compensar, no período 2014-2018 as organizações de produtores e as
associações de organizações de produtores pelos custos com a estabilização e armazenagem
dos produtos da pesca, promovendo por essa via a estabilização dos mercados. [Saber mais]
Apoio aos Investimentos a Bordo no Domínio da Eficiência Energética
Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: Portaria n.º61/2016
Podem apresentar candidaturas os proprietários de navios de pesca registados na frota,
pescadores e organizações de pescadores reconhecidas pelo Estado. [Saber mais]
Apoio ao Arranque de Atividade para Jovens Pescadores
Data de encerramento: 31/12/2020 | Aviso: Portaria n.º60/2016
Os apoios visam facilitar o estabelecimento inicial das atividades no sector da pesca por jovens
pescadores, contribuindo para a aquisição da primeira embarcação de pesca. [Saber mais]

pesca dos armadores e pescadores de
embarcações licenciadas para operar com
artes de cerco na zona 9 definida pelo
Conselho Internacional para a Exploração
do Mar (CIEM), com objetivo de reforçar a
conservação e exploração sustentável
[Saber mais] da
sardinha.

[Saber mais]

Candidatura aberta no âmbito do GAL Pesca do Sotavento do Algarve
Data de encerramento: 05/01/2018 | Aviso: N.º 1/2017/GAL Pesca Sotavento Algarve
Este aviso visa promover o desenvolvimento local e a diversificação das economias das zonas
pesqueiras e costeiras através do empreendedorismo, da promoção do emprego sustentável e
com qualidade, da promoção da inovação social e criação de respostas a problemas de pobreza
e de exclusão social. Pode beneficiar dos apoios qualquer entidade, singular ou coletiva, do
setor público, cooperativo, social ou privado, com ou sem fins lucrativos. [Saber mais]
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Candidaturas abertas no
âmbito do PDR 2020

Candidaturas abertas no âmbito do GAL “Terras do Baixo Guadiana”

Operação 7.11.1 - Investimentos Não
Produtivos (2º Anúncio)
Data de encerramento: 20/02/2018
O presente aviso visa preservar as
funções ecológicas das galerias ripícolas e
restaurar,

valorizar

e

proteger

a

biodiversidade e a paisagem em zonas

com valores naturais específicos no
âmbito da Rede Natura 2000.
Neste contexto, a tipologia de atividades a
apoiar diz respeito à instalação ou
recuperação

de

galerias

ripícolas,

abrangendo os seguintes territórios:
•

Área de Rede Natura 2000, da Rede
Nacional de Áreas Protegidas e da
rede

de

corredores

ecológicos

estabelecidos nos planos regionais de
ordenamento florestal.
São beneficiários elegíveis as pessoas
singulares ou coletivas de natureza
pública ou privada que exerçam atividade
agrícola,

e

cuja

exploração

esteja

localizada maioritariamente em sítios da
Rede Natura 2000, Rede Nacional de
Áreas Protegidas, e Rede de corredores
ecológicos estabelecidos nos PROF.
[Saber
[Sabermais]
mais]

Operação 10.2.1.1. Regime simplificado de pequenos investimentos
nas explorações agrícolas
Data de encerramento: 31/01/2018 | Aviso: N.º 002/GAL TBG/10211/2017
Este concurso visa promover a melhoria das condições de vida, de trabalho e de produção dos
agricultores e contribuir para o processo de modernização e de capacitação das empresas do
setor agrícola. A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos nas explorações
agrícolas cujo custo total elegível seja superior ou igual a 1.000€ e inferior ou igual a 40.000€. A
dotação orçamental total é de 206.108,32€. [Saber mais]
Operação 10.2.1.2. Pequenos investimentos na transformação e comercialização
Data de encerramento: 28/02/2018 | Aviso: N.º 002/GAL TBG/10212/2017
Este concurso visa contribuir para o processo de modernização e de capacitação das empresas
de transformação e comercialização de produtos agrícolas. A tipologia de intervenção a apoiar
respeita a investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas cujo custo total
elegível seja superior ou igual a 10.000€ e inferior ou igual a 200.000€. A dotação orçamental total
é de 336.499,79€. [Saber mais]
Operação 10.2.1.3. Diversificação de Atividades na Exploração Agrícola
Data de encerramento: 28/02/2018 | Aviso: N.º 002/GAL TBG/10213/2017
Este concurso visa estimular o desenvolvimento, nas explorações agrícolas, de atividades que não
sejam de produção, transformação ou comercialização de produtos agrícolas previstos no anexo I
do TFUE, criando novas fontes de rendimento e de emprego e contribuir diretamente para a
manutenção ou melhoria do rendimento do agregado familiar, a fixação da população, a ocupação
do território e o reforço da economia rural. A tipologia de intervenção a apoiar respeita a
investimentos em atividades económicas não agrícolas nas explorações agrícolas cujo custo total
elegível seja igual ou superior a 10.000€ e inferior ou igual a 200.000€. A dotação orçamental total
é de 330.438,95€. [Saber mais]
Operação 10.2.1.5. Promoção de produtos de qualidade locais
Data de encerramento: 28/02/2018 | Aviso: N.º 002/GAL TBG/10215/2017
A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos em ações cujo custo total elegível seja
igual ou superior a 5.000€ e inferior ou igual a 200.000€, ou a 400.000€ no caso de candidaturas
apresentadas por parcerias de agrupamentos de operadores que abranjam um mínimo de três
produtos agrícolas ou géneros alimentícios, bem como no caso de promoção de produtos
agrícolas ou géneros alimentícios qualificados a partir de 1 de janeiro de 2014, considerando as
atividades económicas elegíveis no respetivo aviso. A dotação orçamental total é de 165.706,95€.
[Saber mais]
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Festival da Batata-doce de
Aljezur
Decorreu nos dias 24, 25 e 26 de
novembro em Aljezur, o Festival da
Batata-doce de Aljezur - a melhor batatadoce do País, que possui o selo de
Identificação Geográfica Protegida (IGP),
garantida pela Associação de produtores
de Batata-doce de Aljezur.

A aposta e afirmação deste produto de
qualidade tem sido uma das preocupações
da Associação que ao longo dos últimos
anos tem norteado a ação da mesma e do
próprio Município. É também este o
momento da celebração da melhor batatadoce do mundo, produto de características
únicas, a variedade “Lira”. Também por
isso, este certame revela-se da maior
importância para o concelho e já se impôs
como um grande Festival Gastronómico a
nível nacional, muito visitado por todos os
que procuram os diferentes sabores desta
região.

[Saber
[Sabermais]
mais]

Candidaturas abertas no âmbito do GAL “ADERE 2020”
Operação 10.2.1.1. Regime simplificado de pequenos investimentos
nas explorações agrícolas
Data de encerramento: 31/01/2018 | Aviso: N.º 002/ADERE2020/10211/2017
Este concurso visa promover a melhoria das condições de vida, de trabalho e de produção dos
agricultores e contribuir para o processo de modernização e de capacitação das empresas do
setor agrícola. A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos nas explorações
agrícolas cujo custo total elegível seja superior ou igual a 1.000€ e inferior ou igual a 40.000€. A
dotação orçamental total é de 200.000€. [Saber mais]
Operação 10.2.1.2. Pequenos investimentos na transformação e comercialização
Data de encerramento: 31/01/2018 | Aviso: N.º 003/ADERE2020/10212/2017
Este concurso visa contribuir para o processo de modernização e de capacitação das empresas
de transformação e comercialização de produtos agrícolas. A tipologia de intervenção a apoiar
respeita a investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas cujo custo total
elegível seja superior ou igual a 10.000€ e inferior ou igual a 200.000€. A dotação orçamental total
é de 318.300€. [Saber mais]
Operação 10.2.1.4. Cadeias curtas e mercados locais
Data de encerramento: 28/02/2018 | Aviso: N.º 001/ADERE2020/10214/2017
A tipologia de intervenção a apoiar respeita, na componente “Cadeias Curtas”: armazenamento,
transporte e aquisição de pequenas estruturas de venda; ações de sensibilização e educação para
consumidores ou outro público-alvo; desenvolvimento de plataformas eletrónicas e materiais
promocionais; ações de promoção e sensibilização para a concretização de proximidade junto de
núcleos urbanos que permitam escoar e valorizar a produção local; na componente “Mercados
Locais”: criação ou modernização de infraestruturas existentes de mercados locais e ações de
promoção e sensibilização para a comercialização de proximidade que permitam escoar e
valorizar a produção local. A dotação orçamental total é de 150.000€. [Saber mais]
Operação 10.2.1.5. Promoção de produtos de qualidade locais
Data de encerramento: 28/02/2018 | Aviso: N.º 001/ADERE2020/10215/2017
A tipologia de intervenção a apoiar tem por base as seguintes ações elegíveis: estudos ou
pesquisas de mercado, com vista à definição de posicionamento do produtos num dado mercado;
elaboração e implementação de planos de comercialização ou marketing-mix, incluindo ações de
promoção fundamentadas nestes planos; estudos de controlo e avaliação da implementação do
plano de ação; estudos de caracterização da especificidade e qualidade do produto e elaboração
de estratégias de adequação ao mercado. A dotação orçamental total é de 36.000€. [Saber mais]
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Programa Valorizar: reforço
da dotação orçamental
O Programa Valorizar tem evidenciado
uma expressiva procura para o
desenvolvimento
de
projetos
de
dinamização turística dos territórios de
baixa densidade, demonstrando a grande
vitalidade e interesse na aposta no
turismo
como
instrumento
de
desenvolvimento regional e de coesão
territorial.
Através do Despacho Normativo
nº8/2017, foi feito reforçada a dotação
orçamental global do Programa
Valorizar de 20 para 30 milhões de
euros, duplicando o orçamento da Linha
da Valorização Turística do Interior e
reforçando também a dotação da Linha
de Apoio à Disponibilização de Redes Wifi. Este documento introduziu ainda
ajustamentos aos regimes das linhas de
apoio à Disponibilização de Redes Wi–fi,
e ao Turismo Acessível.
Perante a gravidade da situação dos
incêndios entretanto ocorridos em outubro
de 2017, através do Despacho
Normativo nº19/2017, a dotação
orçamental global do Valorizar passou a
60 milhões de euros e foram
introduzidas alterações nas normas da
Linha de Apoio à Valorização Turística
do Interior e na Linha de Apoio ao
Turismo Acessível.
[Despacho Normativo nº8/2017]
[Saber mais]
[Despacho Normativo nº19/2017]

Candidaturas abertas no âmbito da Linha de Apoio à Sustentabilidade

Data de encerramento: 31/12/2018
A Linha de Apoio à Sustentabilidade tem por objeto o apoio a iniciativas e a projetos que promovam a
sustentabilidade social e ambiental no turismo, nomeadamente:
• Iniciativas e projetos que contribuam para promover uma maior e melhor integração entre
os residentes e os turistas, melhorar a qualidade de vida dos residentes e promover uma maior
retenção de valor para a comunidade em resultado da atividade turística;
• Iniciativas e projetos que visem a dinamização económica dos espaços urbanos, através
do apoio à valorização, requalificação e inovação do comércio de proximidade e dos mercados,
incluindo a qualificação dos recursos humanos;
• Promoção do consumo de produtos locais por parte dos visitantes;
• Projetos e ações de educação/sensibilização ambiental e social no turismo, numa ótica
colaborativa, visando, designadamente, a proteção do património natural e histórico e cultural;
• Iniciativas que fomentam a valorização dos territórios e das comunidades, permitindo a
valorização da identidade do País, das comunidades locais e o diálogo intergeracional.
Os apoios financeiros ascendem a 80% do valor das despesas elegíveis dos projetos. Os apoios
financeiros a conceder às entidades públicas ou associativas revestem a natureza não
reembolsável e têm o limite máximo de 300 mil euros por projeto. Os apoios financeiros a
conceder às empresas têm o limite máximo de 100 mil euros e revestem natureza reembolsável,
sem juros, podendo 50% do financiamento ser convertido em não reembolsável, se demonstrarem o
cumprimento das metas e do calendário de execução estabelecido na alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º
do despacho normativo.
São elegíveis as despesas a realizar com:
• Estudos, projetos e assistência técnica necessária para a preparação da candidatura e para a
execução dos projetos, bem como a fiscalização externa da execução dos investimentos, até ao
limite de 10% do valor total das despesas elegíveis;
• Obras de construção, adaptação, aquisição de bens e de equipamentos diretamente
relacionados com o projeto;
• Despesas com ações associadas à capacitação e qualificação de recursos humanos;
• Suportes informativos e/ou de comunicação físicos e/ou digitais multi-idiomas, incluindo o
desenvolvimento de conteúdos, website, sinalética e ferramentas de apoio à experiência turística
relacionadas com as boas práticas no uso dos recursos e das infraestruturas urbanas;
• Ferramentas de monitorização de resultado, pós implementação do projeto;
• Outras despesas diretamente relacionadas com os projetos e iniciativas a desenvolver;
• Intervenção de revisores ou técnicos oficiais de contas externos, no contexto do
desenvolvimento do projeto.
A dotação disponível para financiamento é de 10.000.000,00 (dez milhões de euros). [Saber
mais]
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IFRRU 2020
O IFRRU 2020 é um instrumento financeiro
destinado a apoiar investimentos em
reabilitação urbana. Pode candidatar-se
qualquer entidade, singular ou coletiva,
pública ou privada (incluindo condomínios),
com título que lhe confira poderes para
realizar a intervenção.
Neste âmbito, podem ser apoiadas as
seguintes tipologias de operações:
• Reabilitação integral de edifícios com
idade igual ou superior a 30 anos, ou,
no caso de idade inferior, que
demonstrem um nível de conservação
igual ou inferior a 2 nos termos do
Decreto-lei n.º 266-B/2012, de 31 de
dezembro;
• Reabilitação de espaços e unidades
industriais abandonadas – que pode
incluir a construção e a reabilitação de
edifícios e do espaço público;
• Reabilitação de frações privadas
inseridas em edifícios de habitação
social que sejam alvo de reabilitação
integral.
As operações têm de estar localizadas em
áreas definidas prioritárias por cada
Município:
• No Plano de Ação de Regeneração
Urbana (PARU);
• Na ARU se o edifício não se destinar a
habitação;
• No Plano de Ação Integrado para as
Comunidades Desfavorecidas (PAICD)
se a operação incidir numa fração
mais] de
privada inserida num [Saber
edifício
habitação social.

Candidaturas abertas no âmbito do IFRRU 2020
Encontram-se abertas as candidaturas ao IFRRU 2020 – Instrumento Financeiro para a
Reabilitação e Revitalização Urbanas, criado no âmbito do PORTUGAL 2020, que conta com
uma dotação de 1.400 milhões de euros.
Os apoios correspondem a empréstimos com condições mais vantajosas para os promotores
face às atualmente existentes no mercado, para a reabilitação integral de edifícios, destinados a
habitação ou a outras atividades, incluindo as soluções integradas de eficiência energética mais
adequadas no âmbito da reabilitação, com um investimento total, por operação, até 20 milhões de
euros.
A formalização de candidaturas é simples e faz-se em três passos:
1. Cada Município terá um interlocutor IFRRU 2020, que emitirá o parecer de enquadramento do
seu projeto e o apoiará no processo de licenciamento.
Município
Albufeira
Alcoutim
Aljezur
Castro Marim
Faro
Lagoa
Lagos
Loulé
Monchique
Olhão
Portimão
S. Brás de Alportel
Silves
Tavira
Vila do Bispo
Vila Real de Sto. António

Nome
Isabel Valverde
Filomena Sintra
João Vargues
Miguel Conduto
António Leitão
Sofia Pontes
Leonel Silva
Ditza Reis
Pedro Xavier
Cláudia Custódio
Ana Paula Martins
Carlos Torres

E-mail
isabel.valverde@cm-albufeira.pt
filomena.sintra@cm-castromarim.pt
jvargues@cm-faro.pt
miguel.conduto@cm-lagoa.pt
antonio.leitao@cm-lagos.pt
sofia.pontes@cm-loule.pt
leonel.silva@cm-loule.pt
dreis@cm-olhao.pt
pedro.castelo.xavier@cm-portimao.pt
claudia.custodio@cm-sbras.pt
amartins@cm-tavira.pt
carlostorres@cm-vrsa.pt
[Saber mais]

2. Para permitir a escolha das melhores soluções para aumentar a eficiência energética do imóvel
a reabilitar, um perito qualificado realizará a Certificação Energética.
[Saber mais]
3. O pedido de empréstimo é realizado num balcão da rede comercial de qualquer um dos
Bancos selecionados: Santander Totta, Banco Português de Investimento (BPI), Millennium BCP e
Banco Popular Portugal.
[Saber mais]
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Oportunidades e informações úteis
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.
Destacam-se as seguintes iniciativas realizadas no âmbito deste projeto:
Prospetores internacionais – Turismo e Mar:
Realizou-se nos dias 7, 8 e 9 de novembro a visita ao Algarve de Prospetores Internacionais (Operadores
Turísticos), oriundos dos mercados alvo identificados neste projeto: Alemanha, França, Holanda e Suécia e

foram realizadas 159 reuniões B2B entre estes e as empresas dos setores Turismo e Mar sedeadas nos
territórios de baixa densidade do Algarve.
Prospetores internacionais – Agroalimentar:
Nos dias 21, 22 e 23 de novembro, as empresas do setor Agroalimentar sedeadas nos territórios de baixa
densidade do Algarve tiveram encontros com Operadores Comerciais dos mesmos mercados: Alemanha,
França, Holanda e Suécia, tendo como objetivo dar-lhes a conhecer a oferta regional. Neste âmbito,
realizaram-se 75 reuniões B2B.
Mostra de Produtos Agroalimentares dos Territórios de Baixa Densidade do Algarve:
Realizou-se, no dia 21 de novembro, nas instalações do NERA – Associação Empresarial da Região do
Algarve, uma Mostra de Produtos Agroalimentares dos Territórios de Baixa Densidade do Algarve na qual
as empresas da Rede de Colaboração para a Internacionalização deste Projeto expuseram os seus produtos
agroalimentares a todos os interessados, em particular, aos Prospetores Comerciais dos Mercados-Alvo e às
empresas da região ligadas aos setores da hotelaria e restauração convidadas para o efeito.

Fórum Regional para a Internacionalização:
O Fórum Regional para a Internacionalização realizou-se no dia 21 de novembro e contou com a presença de
mais de 80 participantes, entre os quais os Presidentes do NERA, da AMAL e da CCDR Algarve, bem como o
Reitor da Universidade do Algarve e representantes da Região de Turismo do Algarve e da AICEP. No decorrer
desta atividade, foram apresentados os produtos e resultados deste Projeto, em particular o Relatório de
Avaliação do Potencial de Internacionalização dos Territórios de Baixa Densidade do Algarve, bem como os
testemunhos dos Empresários, Consultores e Prospetores Internacionais que participaram no mesmo.
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BIALG – BARÓMETRO PARA A INOVAÇÃO DAS PME DO ALGARVE
No âmbito do Projeto INOVA ALGARVE 2020 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 da
seguinte ligação: https://bialg.inova-algarve.pt/. Ao preencherem este questionário online, as empresas poderão:
•

Obter um relatório com a avaliação do desempenho ao nível da Inovação;

•

Aceder a informação periódica sobre o desempenho da inovação das PME do Algarve nos seus setores de atividade,
possibilitando efetuar análises comparativas e, assim, reposicionar estrategicamente a atuação;

•

Fazer parte da Rede INOVA ALGARVE.

ALGARVE REVIT +
No âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Qualificação, foi aprovada no mês de setembro a candidatura ao CRESC ALGARVE 2020 do
NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve, da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve e da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Algarve. O Projeto ALGARVE REVIT+ tem como objetivo 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.

ESPOBAN – REDE DE BUSINESS ANGELS ESPANHA-PORTUGAL
A ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários é uma das entidades parceiras do projeto ibérico ESPOBAN – Rede de Business Angels
Espanha-Portugal. A iniciativa visa facilitar o acesso ao investimento privado por parte das PME e dos empresários espanhóis e portugueses e
foi lançada no passado dia 17 de outubro, com um encontro no Centro Europeu de Negócios e Inovação - CEEI Baía de Cadiz.
A reunião contou com a presença de todos os parceiros do projeto: o CEEI Bahía de Cádiz, Diputación de Huelva, Diputación de Córdoba e a Prodetur
da Diputación de Sevilha (Espanha), a ANJE e o Centro de Incubação de Empresas de Base Tecnológica Vasco da Gama – Sines Tecnopolo
(Portugal).
O projeto ESPOBAN integra a primeira convocatória do Programa INTERREG V-A Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020 e tem como principais
destinatários os empresários e as PME que procuram captar financiamento externo privado.
[Saber mais]
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TT 2.0 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO PARA O MERCADO
O projeto TT 2.0 - Projeto de Aceleração dos Processos de Transferência de Tecnologia e Conhecimento para o Mercado,
cofinanciado pelo Programa Operacional CRESC Algarve 2020, pretende dinamizar o ecossistema regional de
inovação e estimular a transferência de tecnologia e de conhecimento com origem na Universidade do Algarve
para o setor empresarial regional, nacional e internacional.
Incidindo nos domínios prioritários de especialização inteligente definidos na RIS3 Algarve, as Comunidades de Inovação reúnem empresas,
centros de I&D e agentes da envolvente regional, com o objetivo de identificar e ajudar a desenvolver projetos (individuais, em consórcio
Universidade-Empresa ou Empresa-Empresa) que sejam passíveis de ser apresentados no presente Quadro de Financiamento Comunitário. Neste
âmbito, foram realizadas no dia 6 de novembro, no edifício do CRIA , duas reuniões com o intuito de apresentar e esclarecer eventuais questões sobre
as áreas prioritárias de cada domínio, recolher informação sobre as ideias de projeto e criar sinergias entre os participantes.

REUNIÃO DA REDE INVEST ALGARVE E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA
A AMAL, a Universidade do Algarve, o NERA e a ANJE Algarve, organizaram no passado dia 13 de novembro,
no âmbito dos projetos INOVA ALGARVE 2020 (Programa de Estímulo para o Desenvolvimento de Atividades
de Inovação das PME do Algarve) e CRIA START+ (Apoio à Criação de Novas Empresas Inovadoras), a
reunião da Rede Invest Algarve e duas ações de capacitação técnica.
Os trabalhos, que tiveram lugar no auditório da Caixa de Crédito Agrícola do Sotavento Algarvio, em Tavira,
iniciaram com a apresentação de projetos de interesse para a Rede pelos seus membros e a realização das
seguintes ações de capacitação técnica:
•

Ação de capacitação no âmbito do projeto INOVA ALGARVE 2020: “ZER – Zonas Empresariais
Responsáveis” (IAPMEI);

•

Acão de capacitação no âmbito do projeto CRIA START+: Ferramenta para a elaboração de estudo de
viabilidade económica e financeira de projetos de investimento (Universidade do Algarve | CRIA);
VI ENCONTRO EMPRESARIAL LUSO-ANDALUZ

Realizou-se no dia 2 de novembro, em Tavira, o VI Encontro Empresarial Luso-Andaluz que corresponde a uma iniciativa da Prodetur, Sociedade da
Deputação de Sevilha para a Promoção do Desenvolvimento Económico e do Turismo da província de Sevilha, em colaboração com a Associação de
Jovens Empresários de Sevilha (AJE Sevilha), Agência Andaluz de Promoção Exterior (Extenda) e a Câmara Municipal de Tavira. Este encontro teve
como objetivos: propiciar o encontro entre empresas geograficamente próximas, fomentando a colaboração empresarial entre elas; aumentar a
eficiência e a competitividade das mesmas mediante a consecução de contactos comerciais e a sua abertura ao mundo empresarial internacional; e,
fortalecer o tecido empresarial andaluz e português apoiando a sua visualização fora dos seus âmbitos nacionais, regionais e locais.
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Conferência

Internacional

Turismo

Sustentável: políticas, práticas e atores
Data: 06 de dezembro de 2017
Local: Teatro da Trindade – Lisboa
No Ano em que a Organização das
Nações Unidas declarou como o Ano
Internacional do Turismo Sustentável para
o Desenvolvimento, a Fundação Inatel
organiza uma conferência internacional

Eventos
Evento: Seminário "Contratos entre Empresas, Garantias Contratuais e Cobrança de
Créditos"
Data: 12 de dezembro de 2017 | Local: Edifício NERA (Loulé)
O Seminário, destinado a todos os Empresários e Quadros de Empresas e a particulares,
pretende abordar as diversas modalidades de contratos entre empresas, bem como as várias
garantias contratuais legalmente previstas e as correspondentes modalidades de cobrança de
créditos, a que é possível os empresários recorrerem, quer pela via judicial quer pela
extrajudicial, numa perspetiva prática e dinâmica. [Saber mais]
Formação Profissional – Não Financiada (NERA)

sobre turismo sustentável que visa

Formação

Data de realização

analisar o contributo do turismo para o

Negociação Comercial Técnicas, Estratégias e Táticas

07, 14 e 21 de dezembro
de 2017
11, 18 de dezembro, 08 e
15 de janeiro de 2018
14 de dezembro de 2017,
04, 11, 18 e 25 de janeiro e
01 de fevereiro de 2018
15 de dezembro de 2017,
05 e 12 de janeiro de 2018

desenvolvimento sustentável do planeta.
“O

Turismo

e

a

Sustentabilidade

Ambiental”, e “Sustentabilidade Social e
Económica – Desafios para o Turismo em
Portugal”, são temas em debate.
Este evento destina-se empresas e
profissionais dos setores da Hotelaria e

Legislação Laboral
Língua Inglesa Aplicada aos
Negócios
Organização do Trabalho com
Microsoft Outlook

Local

Mais
informação

NERA (Loulé)

Saber mais

NERA (Loulé)

Saber mais

NERA (Loulé)

Saber mais

NERA (Loulé)

Saber mais

Local

Mais
informação

NERA (Loulé)

Saber mais

NERA (Loulé)

Saber mais

Formação Modular Certificada (NERA)

Turismo e do Ambiente, Associações
empresariais e Sindicais; Regiões de
Turismo, Autarquias e Entidades locais,
Atores da economia social, entre outros
com

preocupações

ligadas

à

sustentabilidade e que tenham uma
intervenção

direta

ou

indireta

Formação

Marketing - Centralidade no
Cliente
Profissional de Vendas Funções e Competências

Data de realização

07, 14 de dezembro, 04, 11,
18, 25 de janeiro, 01 e 08 de
fevereiro de 2018
12, 19 de dezembro, 09, 16,
23, 30 de janeiro, 01 e 06 de
fevereiro de 2018

nos

processos que contribuem para um
desenvolvimento responsável do turismo.
[Saber mais]

Formação Modular Certificada (ANJE)
Formação

Data de realização

Local

Mais
informação

Língua inglesa - informação e
orientação

4, 6, 11, 13, 14, 18 e 20 de
dezembro de 2017

ANJE (Faro)

Saber mais
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Formação Modular Certificada (CEAL)

Prémios AHRESP
Data de encerramento: 15.02.2018
Estão abertas as candidaturas à 4.ª edição
dos Prémios AHRESP que visam distinguir
os melhores nos setores da hotelaria,
restauração e promoção turística em
Portugal, nas seguintes categorias:
•

Conceito Marca;

•

Contributo para Defesa da Gastronomia
como Património Nacional;

•

Entidade Regional de Turismo;

•

Programa de Divulgação de Oferta
Turística;

•

Produto ou Serviço do Ano / Parceiro do
Ano;

•

Jovem Empresário ou Empreendedor do
Ano;

•

Sustentabilidade Ambiental;

•

Projeto

de

Solidariedade

e

Solidariedade Social;
•

Site ou Projeto Digital;

•

Trabalhador ou Profissional do Ano;

•

Técnico de Atendimento e Serviço do
Ano;

•

Portugueses Lá Fora;

•

Entidade Formadora;

•

Prémio Excelência

•

Prémio Carreira

Os resultados serão conhecidos num evento
agendado para 28 de maio de 2018.

Formação

Data de realização

Local

Folha de cálculo (F. Avançadas)
Linguagem HTML e Construção de Páginas de
Internet
Técnicas de Atendimento
Língua Francesa - Atendimento
Comércio Eletrónico e e-business
Criação de sites Web
Gestão da Qualidade - área alimentar
Higiene e Segurança no trabalho na Restauração
Língua Inglesa na Restauração
Legislação laboral
Gestão de Correio eletrónico
Instalações Elétricas à vista e embebidas
Acompanhamento de crianças - Técnicas de
animação
Processador de texto
Conceção e Tratamento imagem 3D
Pós-produção fotográfica-iniciação
Pós-produção fotográfica-desenvolvimento
Comunicação interpessoal - Comunicação
assertiva
Gestão de Equipas
Língua Inglesa - Atendimento
Língua Espanhola - Atendimento
Gestão do tempo e organização do trabalho
Web marketing
Sistema HACCP
Língua Francesa na Restauração
Cortesia etiqueta e protocolo no atendimento
Legislação Fiscal - impostos
Segurança Elétrica
Sistemas Solares Fotovoltaicos
Primeiros socorros
Planificação e Progresso das atividades

dezembro

Faro

Mais
informação
-

dezembro

Faro

Saber mais

dezembro
dezembro
dezembro
dezembro
dezembro
dezembro
dezembro
dezembro
dezembro
dezembro

Algarve
Algarve
Faro
Faro
Algarve
Algarve
Algarve
Algarve
Faro
Faro

Saber mais
Saber mais
Saber mais
Saber mais
Saber mais
Saber mais
Saber mais
Saber mais
Saber mais

dezembro

Faro

Saber mais

jan./fev. e março
jan./fev. e março
jan./fev. e março
jan./fev. e março

-

Saber mais
Saber mais
Saber mais

jan./fev. e março

-

Saber mais

jan./fev. e março
jan./fev. e março
jan./fev. e março
jan./fev. e março
jan./fev. e março
jan./fev. e março
jan./fev. e março
jan./fev. e março
jan./fev. e março
jan./fev. e março
jan./fev. e março
jan./fev. e março
jan./fev. e março

-

Saber mais
Saber mais
Saber mais
Saber mais
Saber mais
Saber mais
Saber mais
Saber mais
Saber mais
Saber mais
Saber mais
-

[Saber mais]
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2018 Ano do Turismo União
Europeia – China
Face à crescente importância dos fluxos
turísticos provenientes da China para a
Europa, foi lançada uma importante iniciativa
consagrando 2018 como o Ano Europeu do
Turismo UE-China (http://ecty2018.org/).
Neste contexto, a União Europeia está a
financiar o projeto “World Bridge Tourism”,
promovido por um consórcio constituído pela

CONSELHO DE INOVAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE (CIRA) LANÇA NOVOS DESAFIOS

ETOA – European Tourism Association

ESTRATÉGICOS

(www.etoa.org) e outras organizações, no

O CIRA é um órgão consultivo da RIS3 Algarve, presidido pela CCDR Algarve, previsto na

qual decorrem diversas ações de networking

contratualização do CRESC Algarve 2020, no âmbito do qual foi obrigatório desenvolver uma

e

Estratégia de Especialização Inteligente (RIS3) como condição de acesso aos Fundos Europeus

capacitação

dos

agentes

turísticos

europeus para os futuros contactos com o

Estruturais no período de 2014 a 2020.

mercado chinês.

A RIS3 Algarve corresponde a um processo dinâmico que envolve a participação de parceiros

No âmbito do Ano do Turismo União

regionais, empresas, produtores de tecnologia, entidades do sistema científico e tecnológico,

Europeia-China estão agendados diversos

universidade, associações empresariais, entidades nacionais de planeamento e de gestão de

eventos, com destaque para o encontro

políticas de I&I e entidades intermunicipais.

empresarial na ITB Berlim que se irá realizar

No dia 20 de novembro realizou-se a segunda reunião do CIRA onde foi feito um ponto de

de 7 a 11 de Março. A lista de eventos pode

situação sobre a atividade do CRESC Algarve 2020 e apresentados resultados da atividade

ser consultada através do seguinte link:

desenvolvida pelos grupos de trabalho do Turismo, do Mar, da Energia e da RIA (Região

http://ecty2018.org/events/

Inteligente Algarve). Foi ainda proposta e aprovada a formalização de dois novos grupos de

Consulte também «Partnerships in European
Tourism» www.eutravelpartnerships.org

trabalho setoriais nas áreas da Saúde e Agroalimentar, prosseguindo desta forma com a
concretização dos objetivos definidos no modelo de governança.
[Saber mais]

[Saber mais]
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