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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
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Candidaturas Novos Avisos
Sistema de incentivos
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Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI ID&T) | Projetos de
I&D Industrial à Escala Europeia – Projetos individuais e em Copromoção
Data de encerramento 31/12/2021 Aviso N º 14/SI/2021
Sistema de incentivos para a inovação empresarial no âmbito do PT2020, como o objetivo de estimular o
investimento em I&D para promover o aumento das atividades económicas intensivas em conhecimento e a criação
de valor baseada na inovação
Representa uma combinação de operações entre o incentivo não reembolsável.
[Saber Mais]

IAPMEI Linha de Apoio à Tesouraria para Micro e Pequenas Empresas já está disponível
Data de abertura 15/09/2021 Portaria 192-A/2021
Já foi publicada a portaria 192-A/2021 que regulamenta a linha de apoio à tesouraria para micro e pequenas
empresas, de qualquer setor de atividade, que se encontrem em situação de crise empresarial. Esta linha com uma
dotação inicial de 100 milhões de euros a atribuir até 31 de dezembro, sob a forma de subsídio reembolsável, será
gerida pelo IAPMEI. O limite máximo do apoio é de 75.000 € para as pequenas empresas e de 25.000 € para as
microempresas, correspondendo a 3.000 € por cada posto de trabalho existente na empresa no mês
imediatamente anterior à apresentação da candidatura, multiplicado por três. As empresas que recorram a esta
linha de crédito assumem o compromisso de manutenção do número de postos de trabalho, existente a 1 de
outubro de 2020, pelo período mínimo de um ano após a concessão do financiamento. Durante esse período
também não é possível avançar com despedimentos coletivos, despedimentos por extinção do posto de trabalho
ou despedimentos por inadaptação. As entidades beneficiárias também não poderão realizar distribuição de
dividendos enquanto vigorar o período de carência de capital do empréstimo. O prazo máximo da operação é de 4
anos a contar da data de celebração do contrato, aplicando um período de carência de 12 meses..
[Saber Mais]
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Programa de financiamento em aberto no setor turístico
Linha de apoio a qualificação turística
Data de encerramento 31/12/2021
Continua aberta até o fim do ano a linha de apoio a qualificação turística aberta em janeiro.
Destinada a financiar projetos a medio e longo prazo, no âmbito de
- Requalificação turística;
- Criação de empreendimentos em territórios de baixa densidade de população;
- Gestão ambiental e da acessibilidade
Aberta até ao final do ano, uma línea especifica para o Algarve para projeto na região
[Saber Mais]

Programa de financiamento em aberto no setor turístico
Linha de apoio à tesouraria para micro e pequenas empresas do turismo COVID-19
Data de encerramento - até esgotar a dotação prevista.
Esta linha tem como objetivo reforçar o acesso a liquidez por parte das micro e pequenas empresas
turísticas.
O limite máximo do apoio é de 20,000,00€ para micro empresas e de 30.000€ para as pequenas
empresas, correspondendo ao valor de 750€ mensais por cada posto de trabalho existente na empresa,
multiplicado pelo período de três meses.
[Saber Mais]
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Universidade do Algarve,
Divisão de Empreendedorismo e Transferência
de Tecnologia (CRIA)

Informações da rede de parceiros
RESTART

Algarve: Rede

Regional

de Apoio

ao

Empreendedorismo

de ideias inovadoras e a criação de novas empresas
no Algarve, especialmente nos diferentes domínios da

Data de encerramento 31-12-2021

Estratégia Regional de Especialização Inteligente (RIS3

A Universidade do Algarve, através da sua Divisão de
Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia (CRIA);
a Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA) e

a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) são
os parceiros do projeto RESTART Algarve

Capacitar a rede de parceiros regional de um sistema
de acompanhamento das diferentes variáveis de
do

Ecossistema

Empreendedor

Região;
•

• Assegurar

uma

Estimular e capacitar a Rede de Incubação Regional;

ampla

da

divulgação

do

projeto,

objetivos, atividades e resultados, garantindo a
disponibilização livre e universal de todos os bens e

• [Ficha do projeto]

O projeto tem como objetivos definidos:

desempenho

Algarve);

serviços produzidos.

OBJETIVOS

•

• Promover o empreendedorismo, o desenvolvimento
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Universidade do Algarve,
Divisão de Empreendedorismo e Transferência
de Tecnologia (CRIA)
Projeto finMed 1/2

Informações da rede de parceiros
finMED - Boosting the financing of innovation

verde através da melhoria da implementação de

for green growth sectors through innovative clusters

políticas e estratégias e da introdução de serviços de

services in the MED area 1/2

cluster inovadores. O projeto finMED também
desenvolve uma posição específica adequada sobre o

O projeto finMED pretende promover o crescimento

futuro do financiamento da inovação dos setores

económico e o desenvolvimento, garantindo que os

verdes, apoiando a debate político para o período de

recursos naturais continuem a fornecer os recursos e os

programação 2021-2028 no domínio MED e na UE.

serviços ambientais nos quais a prosperidade se baseia,
presentemente um imperativo para o futuro bem-estar
económico e social. Contudo, a transição verde não
decorre sem financiamento e a garantia de financiamento
da inovação em sectores verdes tornou-se uma
preocupação comum para todos os países e regiões
MED. Para responder a esse desafio, um conjunto de 15

O projeto finMED promove o financiamento da
inovação nos setores de green growth, através do
estabelecimento e desenvolvimento de políticas e
estratégias nos clusters de serviços inovadores na
região MED, a 3 níveis:
•

Público – visando um conjunto específico de

regiões, clusters, organizações de apoio às empresas,

atividades nas Autoridades Públicas Regionais, para

fornecedores de conhecimento e agências de

melhor apoiar o financiamento para a transição para

desenvolvimento aderiram a este projeto.

o green growth, através de políticas regionais;

Neste sentido, o projeto finMED pretende impulsionar o

financiamento da inovação nos sectores de crescimento
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Universidade do Algarve,
Divisão de Empreendedorismo e Transferência
de Tecnologia (CRIA)
Projeto finMed 2/2

Informações da rede de parceiros
finMED - Boosting the financing of innovation
for green growth sectors through innovative clusters
services in the MED area 2/2
• Privado – envolvendo clusters e organizações

Innovation”. Destina-se às organizações que apoiam a
atividade das PMES e as próprias PMEs que pretendam
aceder a financiamento para o desenvolvimento de
projetos de sustentabilidade e inovação verde. Já a CBT
é uma ferramenta que consubstancia, entre outros

de apoio às empresas e definindo serviços de apoio

aspetos, o desenvolvimento de um curso online que

inovadores para ultrapassar os obstáculos financeiros

visa capacitar as entidades regionais e nacionais para o

das empresas (especialmente PMEs);
• Inovação e ambiente empresarial – abordando
financiadores e instituições de financiamento para
aumentar o financiamento de inovação verde e
tecnologias verdes.
Para alcançar estes objetivos o projeto produziu 2
ferramentas: a Service Support Tool (STT) e a Capacity
Building Tool (CBT). A STT consiste numa interface online
que permite avaliar a capacidade e o perfil de uma

determinada PME aceder a instrumentos de
financiamento públicos e privados para projetos “Green

financiamento dos projetos “green”. O “target” para a
CBT são as autoridades regionais e nacionais com
capacidade de decisão ao nível da “green economy”.
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NERA:
Língua Inglesa Aplicada aos Negócios

Informações da rede de parceiros
NERA Língua Inglesa Aplicada aos Negócios,
Ação de Formação Modular Certificada
Inscrições até ao dia 29 de novembro de 2021.
O NERA irá realizar, nos dias 03, 06, 10, 13, 17 e 20 de
dezembro de 2021, entre as 14:00 e as 16:00, a ação de
formação: Língua Inglesa Aplicada aos Negócios.

Destinada a profissionais com conhecimentos da língua
que necessitem de estabelecer contactos com colegas e
clientes, esta ação de formação terá uma duração de 12

Objetivos:
Dotar os formandos com um vasto leque de
conhecimentos linguísticos que lhes permitam
comunicar e lidar com empresários, projetos e reuniões
desenvolver técnicas e dicas como viajar, socializar e
desenvolver a sua expressão escrita;

Dar ao formando oportunidade e meios de intervir
ativamente no seu próprio processo de aprendizagem
vivendo situações de autonomia e cooperação.

horas, tendo um custo de 65€ por participante e será

Para efetuar a inscrição nesta ação de formação deverá

ministrada pela Formadora Dra. Ana Catarina Lopes.

preencher e remeter a Ficha de Pré-Inscrição para o

Esta ação de formação é certificada com a emissão de
certificado através da plataforma SIGO

endereço de e-mail gfo@nera.pt
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Município de Albufeira:
Startup Albufeira

Informações da rede de parceiros
Startup Albufeira,
Abriu a Startup.
A Startup Albufeira – Centro de Acolhimento
Empresarial, é a incubadora de negócios promovida pelo
Município de Albufeira, em parceria com os Territórios
Criativos e que conta com dois polos distintos: um com
enfoque na Criatividade e Turismo e o outro nos
Produtos Endógenos e Gastronomia. Esta dicotomia
contribui para o desenvolvimento do tecido empresarial
de Albufeira, potenciando o ecossistema empreendedor e
a economia do Município.

Para mais informações:
[Saber Mais]
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