
No atual enquadramento económico as  
empresas e entidades  fazem face a um 
conjunto de constrangimentos de ordem 
económica, para  conseguir fazer face aos 
seus custos. Neste enquadramento os apoi-
os e incentivos disponíveis para a contrata-
ção de recursos humanos assumem especial 

relevância.  

Os apoios à contratação são por um lado, 
medidas de apoio financeiro ao emprega-
dor e, por outro lado, na existência de me-
didas que visam diminuir a carga fiscal 
associada à contratação e reduzir a dife-
rença entre o custo suportado pelo empre-
gador e o benefício recebido pelo traba-

lhador.  

O Instituto do Emprego e Formação Pro-
fissional (IEFP) é o serviço público de em-
prego nacional e tem como missão pro-
mover a criação e a qualidade do em-
prego e combater o desemprego, através 
da execução das políticas ativas de em-

prego e formação profissional. 

Neste sentido o IEFP tem vindo a promo-
ver de medidas de apoio à contratação 
que agregam um conjunto de medidas 
que consistem na atribuição de apoios 
financeiros às empresas que celebrem 
contratos de trabalho, nomeadamente  o  
Estímulo Emprego, Promoção da Igualda-

de de Género e  Isenções e Reduções. 

Nesta edição: 

- Candidaturas PDR 

- Candidaturas Centro 2020 

- Horizonte 2020 

- Melhor Turismo 2020 

- Erasmus Jovens 

- Voluntariado Jovem 

- PEJENE 2016 

- Formação PME 

- Concursos  

- Agenda 

- Destaques 
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Oportunidades & Incentivos 

Estímulo Emprego: 

Apoio financeiro destinado a emprega-

dores que celebrem contratos de traba-

lho: 

- A termo certo por prazo igual ou superi-

or a 6 meses; 

- Sem termo; 

- A tempo completo ou a tempo parcial; 

- Com a obrigação de proporcionarem 

formação profissional aos trabalhadores 

contratados. 

Promotores: Pessoas singulares ou coleti-

vas, de natureza jurídica privada, com ou 

sem fins lucrativos; 

Beneficiários: Desempregados inscritos 

nos serviços de emprego, contratados no 

âmbito da medida Estímulo Emprego;  

Apoios: 80% do  (IAS*) X  6 nos contra-

tos a termo certo. 

110% do IAS x 12, no caso de contratos 

de trabalho sem termo 

 !00% IAS X IAS em outros casos específi-

cos. 

Toda a informação em :  iefp.pt 

 

 

Apoios às Empresas para Contratação  

Isenções e Reduções: 

Para além das medidas de apoio à con-

tratação geridas pelo IEFP - Estímulo Em-

prego e Incentivo Emprego - o Estado 

concede outros apoios ao emprego atra-

vés de outras medidas de isenção ou re-

dução de contribuições a cargo da enti-

dade empregadora, da responsabilidade 

do Instituto de Segurança Social, IP. 

Apoios:  Isenção e redução de contribui-

ções para contratação de :  

- Jovens à procura do 1.º emprego 

- Desempregados de longa duração 

-Pessoa que esteja presa em regime 

aberto 

Período de isenção do pagamento de 

contribuições :  36 meses. 

Apoio : Redução da taxa contributiva, na 
parte que lhes respeita, no caso de contra-
tarem : 
- Trabalhadores com deficiência; 
- Pessoa que esteja presa em regime aber-
to; 
Toda a informação em : 
Segurança Social  
 

 

 

 

Neste espaço encontra res-
postas a um conjunto de 
questões frequentes sobre 
as medidas e intervenções 

do IEFP. Aceda AQUI. 

 
 
 
 
 
 

 
 

CADAVAL 
Apresentações quinzenais:  

09,00 h às 12,30 h  
Atendimento Geral  

2ª, 4ª e 6ª feiras   
13,30 h às 16,00 h  

Atendimento às Empresas  
3 ª feiras   

13,30 h às 16,00 h  
 

Tel.: 262 690 161  
E-mail: 

gip@cm-cadaval.pt 

https://www.iefp.pt/apoios-a-contratacao
https://www.iefp.pt/en/
http://www.seg-social.pt/isencao-e-reducao-do-pagamento-de-contribuicoes1
https://bdfaq.iefp.pt/
https://www.iefp.pt/home


Operação 8.1.2 - Instalação de Sistemas Agro-

florestais (1º Anúncio)  

Período: 12 de Novembro de 2015 às 10:00 a 

31 de Março de 2016 às 19:00 

Operação 8.1.1 - Florestação de Terras Agríco-

las e não Agrícolas (1º Anúncio)  

Período: 12 de Novembro de 2015 às 10:00 a 31 

de Março de 2016 às 19:00 

Operação 7.11.1 - Investimentos Não Produtivos 

(1º Anúncio)  

Período: 15 Outubro de 2015 às 10:00 a 31 de 

Março de 2016 às 19:00 
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Programa de Desenvolvimento Rural  

       Candidaturas PDR 

 

Aceda a toda a informação em  :  PDR2020 

                     Horizonte 2020  

 
AIRO - Associação Empresarial da 
Região Oeste, irá desenvolver um 
projeto conjunto de Formação Ação 
que permitirá apoiar as empresas 
na área do turismo, no âmbito do 
Programa de Formação-Ação 
“Melhor Turismo 2020— 
 
CAE´s elegíveis de apoio:  
55, 56, 77, 79, 82, 91, 93 e 96  
 
Financiamento: 90%  Data de ins-
crição: até 22 de Março 
 
Contacte a Airo em www.airo.pt 
ou através do telefone n.º 2620841 
505/6 
 

                      Consulte toda a informação em :http://www.centro.portugal2020.pt/ 

Código Designação Abertura    Encerramento 

02/SI/2016 
Sistemas de Incentivos “Empreendedorismo Qualificado e Criati-

vo 
15-01-2016 31-03-2016 

01/SI/2016 Sistemas de Incentivos “Inovação Produtiva” 15-01-2016 31-03-2016 

SI-47-2015-12 
Aviso N.º 12/SI/2015 - Sistema de Incentivos "Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico" - Vale I&D 
15-05-2015 31-03-2016 

SI-52-2015-14 
Aviso N.º14/SI/2015 - Sistema de Incentivos 

"Internacionalização PME" - Vale Internacionalização 
15-05-2015 31-03-2016 

                  Centro 2020 - Avisos Abertos  

Enterprise Europe Network  

 AIP presta apoio gratuito a empresas que pretendam candidatar-se ao Horizonte 2020 
Ao abrigo da fase 1 do «Instrumento a favor das PME» financiado pelo Programa Horizonte 2020— 50 000 

euros para estudos de viabilidade para novos produtos , bem como até três dias gratuitos de orientação em-

presarial (coaching).        

Na Fase 2 do «Instrumento a favor das PME» as empresas podem obter financiamento até 2,5 milhões de 

euros para adaptar os seus produtos ao mercado. 

Para mais informação, contacte:  Associação Industrial Portuguesa – Câmara de Comércio e Indústria 

Paula Alves Tel.: 21 360 11 36  EEN-Portugal@aip.pt  www.enterpriseeuropenetwork.pt     e www.aip.pt  

Apoios ao Turismo- hotelaria, restauração e animação 

Ciclo de Planeamento — 80 h Formação | 120 h Consultadoria 

- Gestão Estratégica 

- Gestão Administrativa e Financeira 

- Gestão de Equipas de Trabalho 

- Marketing e Publicidade 

- Estratégias de Internacionalização 

- Qualidade de Serviço na Hotelaria, Restauração e Turismo 

- Proteção Ambiental 

Ciclo Temático — 75 h  Formação | 50 h Consultadoria 

- Acolhimento e atendimento ao Cliente, incluindo a Gestão de Reclama-

ções 

- Controlo de Gestão 

- Marketing e Gestão de Canais Online 

- Negociação e Vendas 

- Segurança e Gestão de Riscos 

- Gestão de Aprovisionamentos e Relação com Fornecedores 

- Comunicação em Língua Estrangeira 

- Técnicas Específicas de Prestação de Serviço 

https://www.pdr-2020.pt/
http://www.centro.portugal2020.pt/
http://www.centro.portugal2020.pt/
http://www.enterpriseeuropenetwork.pt
http://www.aip.pt


O Erasmus para Jovens Empreendedores é um progra-

ma transfronteiriço que dá aos novos empreendedores, ou 

aos que pretendem sê-lo, a oportunidade de adquirirem 

conhecimentos para gerirem pequenos negócios, junto de 

empreendedores experientes, num outro país participante no 

programa.  

A estadia é parcialmente financiada pela União Europeia. 

Destinatários: Novos empreendedores que planeiam seria-

mente criar o seu próprio negócio ou que já o criaram nos 

últimos três anos. 

Empreendedores experientes que são proprietários ou ge-

rem uma Pequena ou Média Empresa num dos países partici-

pantes no programa. 

Para mais informações consulte : Erasmus 
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Erasmus Jovens Empreendedores                  Voluntariado  

Abriu a 24ª edição do PEJENE - 

Programa de Estágios de Jovens 

Estudantes do Ensino Superior 

nas Empresas, promovido pela 

Fundação da Juventude - Em-

prego e Empreendedorismo – 

sendo um forte contributo para 

ultrapassar o obstáculo da falta 

de experiência e de currículo 

dos jovens alunos e da pouca 

preparação para o mundo do trabalho.  

Período dos estágios:  entre Julho e Setembro.  

Apoio ao estagiário: Experiência proporcionada, subsídios 

de alimentação e de transporte, assim como um Seguro de 

Acidentes Pessoais. 

Período de candidaturas para empresas / entidades de 

acolhimento (Até 8 de abril) 

As empresas/entidades de acolhimento interessadas em 

receber estagiários ao abrigo do PEJENE deverão regis-

tar o seu pedido. Após oeste período, a Fundação da 

Juventude divulga online a lista de vagas para estágio, e 

os jovens estudantes interessados na realização de um 

estágio podem realizar a sua candidatura online, de ime-

diato. 

Período de candidaturas para estudantes:  (a partir de 

12 de abril)  

Cada estudante pode candidatar-se até 4 vagas de es-

tágio, de acordo com as suas preferências. No entanto, a 

pré-seleção fica condicionada aos requisitos exigidos 

pela empresa/entidade de acolhimento. 

Mais informações e candidaturas em : PEJENE 2016 

AIRO - Associação Em-

presarial da Região do 

Oeste, irá desenvolver um 

projeto conjunto de Formação Ação que permitirá apoiar as 

empresas  com 90% de financiamento, nas seguintes áreas: 

Desempenho organizacional e de recursos humanos; 

Qualidade; 

Internacionalização. 

 

 

 

 

Outras áreas: 

Abordar e atuar em mercados externos;  

Estratégias de marketing e vendas nas PME;  

Gestão financeira e de recursos nas PME ; 

Gestão de PME na fase de arranque e de crescimento;  

Gerir negócios em ambiente digital;  

Gestão para a competitividade das PME;  

Inovação e eficiência de processos produtivos. 

 

 

 

 

 
Inscrições abertas até final de abril de 2016 
Contacte a Airo em www.airo.pt ou através do telefone 
n.º 2620841 505/6 
 

Formação PME                                                           PEJENE                                         

Campos de Trabalho 

Internacionais 2016 

Estás a programar o teu verão na  
Austrália, Japão, Islândia, Argentina, ou Andorra 
e Itália? Poderás fazer uma experiência  num Campo 
de Trabalho durante o Verão, conhecer jovens 
estrangeiros e melhorar o teu conhecimento de inglês. 
Inscrição: 10 dias úteis antes da realização do campo, 
desde que haja vagas, pretendendo-se  envolver cerca 
de 238 voluntários, nas áreas de socio-comunitária, 
ambiente, valorização e restauro do património 
histórico-cultural e arqueologia. 
Campos de Trabalho: Todo o país e nos 5 continentes. 
Data: 01-03-2016 a 30-09-2016 
Requisitos: inscrever-te até 10 dias úteis antes da 
realização do campo, desde que haja vagas, ter entre 
18 e 30 anos. As despesas com viagem e seguro de 
viagem são a cargo dos interessados. A organização 
do Campo assegura alojamento, alimentação e seguro 
de acidentes pessoais. 

Inscrições:  Portal da Juventude 

 

 

Contactos: Linha da Juventude 707 20 30 30 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://ms.fjuventude.pt/pejene2016/
https://www.airo.pt
https://juventude.gov.pt/TurismoTemposLivres/OcuparTemposLivres/CamposTrabInternacionais/Paginas/camp_trab_int_jovens.aspx
https://juventude.gov.pt/TurismoTemposLivres/OcuparTemposLivres/CamposTrabInternacionais/Paginas/camp_trab_int_jovens.aspx


FICHA TÉCNICA:FICHA TÉCNICA:  Divisão de Desenvolvimento Estratégico da Câmara Municipal do Cadaval Divisão de Desenvolvimento Estratégico da Câmara Municipal do Cadaval  

                      Envie um email para dperh.planeamento@cm-cadaval.pt, para receber mais informação 

Concursos  

Agenda 

 3.º Encontro de Desenvolvimento  

Empresarial dia 17 março 2016 
Sessão que tem por objetivo apre-
sentar casos de sucesso de empre-
sas que recorreram aos fundos co-
munitários com projetos de interna-
cionalização, inovação e I&D e dar 
a conhecer instrumentos disponíveis 
para apoiar as empresas no seu 

crescimento. 

Local: Oeiras 

Mais informação: AERLIS  

Associação Industrial Portuguesa– 
Câmara de Comércio e Indústria 
(AIP-CCI) irá realizar uma Missão 
Empresarial a Cabo Verde / Praia, 

entre dias 22 a 26 de maio. 

Inscrições abertas até 15 de abril. 

Mais informações  em : AIP 

Destaque 

Candidaturas para a Promoção dos produtos 
agrícolas europeus  
Estão abertas candidaturas para a Promoção dos 
produtos agrícolas europeus - Programas Simples e 
Programas Multi. 
Objetivos:  Estes convites visam cofinanciar projetos 
plurianuais destinados a ajudar os produtores 
europeus a encontrar novos mercados e a promover 
o consumo de produtos agrícolas europeus dentro e 
fora da União Europeia. 
Destinatários: Pessoas coletivas ou outras entidades 
que não tenham personalidade jurídica nos termos 
do direito nacional aplicável, em condições 
definidas pelo programa. 
Período: de  04 de fevereiro a 28 de abril de 
2016.  
Pode aceder a toda a informação através do Link: 
candidaturas 
Centro de Informação Europe Direct Oeste  
Travessa do Hospital, n.º 14 
2550-168 Cadaval 
Tlf:: 262 085 044   Fax: 262 691 546 

 
Pela primeira vez o Fórum Turismo 
2.1 em colaboração com a Feira In-
ternacional de Turismo, a Amadeus 
Portugal e a Turijobs, irão dinamizar 
uma bolsa de emprego dedicada ao 
sector do turismo. Esta é uma exce-
lente oportunidade para quem está 
a procurar ou tem uma oferta de 
emprego. 
O evento irá realizar-se no dia 4 de 
Março de 2016, no decorrer da BTL, 
e tem como principal objetivo juntar 
empresas com interesse na contrata-
ção e captação de novos talentos, 
disponibilizar oportunidades de em-
prego e juntar mais de 900 partici-
pantes. 
Até ao momento, já estão confirma-
das as seguintes empresas: TAP Por-
tugal, Hotéis Vila Galé, Luna Hotels 
& Resorts, Sonae Turismo, Penha 
Longa Resort Hotel, Travelstore, 
Halcon Viagens, Choupana Caffé e 
VidaEdu. 
 
Bolsa de Empregabilidade será dina-
mizada também com sessões de men-
toria com diretores de recursos huma-
nos, entrega de currículos junto dos 
stands, apresentações em palco, en-

trevistas e networking. 

  Prémio Nacional Indústrias Criativas 

2016 

Estão abertas as candidaturas à 8.ª 
Edição do Prémio Nacional Indústrias 

Criativas.  

Esta iniciativa visa promover novos negócios e inspirar o ecos-
sistema criativo. Promovido pela Unicer e a Fundação de Ser-
ralves, este Prémio desenvolve-se com parceiros associados 
ao empreendedorismo, ao meio académico, ao mercado cria-

tivo.  

Categorias a concurso: Arquitetura e Artes Visuais; Música e 
Artes do Espetáculo; Conteúdos e Novos Media; Turismo e 

Património.  

Prémio: O vencedor recebe 25 mil euros e representa Portu-
gal na Creative Business Cup, a competição mundial das in-
dústrias criativas que se realiza em Copenhaga. Os candida-
tos selecionados terão acesso a uma imersão empreendedora, 
amentoring personalizado e oportunidades de networking. 

Período de Candidatura : Até 15 mar 2016 

Mais informação: http://industriascriativas.com 

UNICER-info@industriascriativas.com 
SERRALVES—Serralves@industriascriativas.com 

Paulo Alves -INSerralves : Tef: 226 156 500  

mailto:dperh.planeamento@cm-cadaval.pt
http://www.aerlis.pt/
http://www.aip.pt/?lang=pt&page=homepage/homepage.jsp
http://www.europedirect-oeste.pt/index.php/noticias/412-candidaturas-para-a-promocao-dos-produtos-agricolas-europeus
https://3.bp.blogspot.com/-xv6RPo_4FIg/VsW42soVD1I/AAAAAAAABkg/D2CAhS16ogw/s1600/8d5827_39c0c168f92946d296d71e78fb9a5c64.png
http://industriascriativas.com/Premio-O-QUE-E
http://www.aerlis.pt/encontrodedesenvolvimentoempresarial.html

