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SI2E - Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
CANDIDATURAS ABERTAS

O Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E) foi criado, pela Portaria nº
105/2017, de 10 março. Este Sistema de Incentivos pretende apoiar, de forma simplificada, peNesta edição:
quenos investimentos empresariais de base local e complementar os atuais incentivos às empresas
- SI2E - Sistema de Inno domínio da competitividade.
centivos ao EmpreendeÂMBITO TERRITORIAL:
O SI2E tem aplicação em todo o território do continente, em função das áreas territoriais previstas
dorismo e ao Emprego
nos Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT) dinamizados pelas Comunidades
- Formação para empreIntermunicipais (CIM) e nas Estratégias de Desenvolvimento Local, dinamizadas pelos Grupos de
sas ligadas ao sector do
Acão Local (GAL) e visa operacionalizar os apoios ao empreendedorismo e à criação de emprego, mediante apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e Fundo Social Euroturismo
peu (FSE).
- Candidaturas Compete
ENTIDADES BENEFICIÁRIAS E ÂMBITO SETORIAL:
Micro e Pequenas Empresas
2020
Qualquer entidade que, independentemente da sua forma jurídica, exerce uma atividade econó- PDR 2020
mica, através da oferta em concorrência de bens ou serviços no mercado, sendo, nomeadamente,
consideradas como tais as entidades que exercem uma atividade artesanal ou outras atividades a
- Voluntariado Jovem
título individual ou familiar, as sociedades de pessoas ou as associações que exercem regularmenna Floresta
te uma atividade económica (são elegíveis operações inseridas em todas as atividades económicas, com exceção das indicadas no artigo 5.º do SI2E).
- Contrato Emprego
TIPOLOGIA DAS OPERAÇÕES:
- Estágios Profissionais
São passíveis de financiamento do SI2E as seguintes tipologias de operações:
1. Criação de micro e pequenas empresas ou expansão ou modernização de micro e pequenas
- Sistema de Gestão da
empresas criadas há menos de cinco anos;
utilidade Turística
2. Expansão ou modernização de micro e pequenas empresas criadas há mais de cinco anos.
(SiGUT)
O promotor tem a faculdade de apresentar, em simultâneo, uma candidatura financiada nas duas
componentes de financiamento (candidatura multifundo) – FEDER e FSE – ou apenas numa delas
(monofundo) – FEDER ou FSE, com o objetivo de criação ou expansão de micro e pequenas empresas, envolvendo um projeto de investimento e a criação líquida de postos de trabalho, em qualquer das modalidades de apoio elegíveis.
PERÍODO DE INVESTIMENTO:
18 meses de duração máxima, contados a partir da data da 1ª despe- Fases de apresentação Data Limite para Comude Candidaturas
nicação da Decisão
sa ou da criação do 1º posto de trabalho, podendo o mesmo ser prorrogado por um período adicional de 6 meses, em casos devidamente Fase 1: até 31/07/2017,
24/10/2017
justificados.
18h
TAXAS E LIMITES DE FINANCIAMENTO
Na componente FEDER, é atribuído com os seguintes limites:
Fase 2: até 16/10/2017,
12/01/2017
1. Taxa base: 40 % para os investimentos localizados em territórios
18h
de baixa densidade ou 30 % para os investimentos localizados nos
Fase 3: até 29/12/2017,
23/03/2018
restantes territórios;
18h
2. Majorações até um máximo de 20 pontos percentuais a definir em
sede de aviso de abertura de candidaturas.
Para mais informações poderá consultar:
Organismos Intermédios na Região Oeste (Operações no Concelho
de Cadaval)
• Projetos de até 100.000€ de investimento - Leader Oeste -DLBC
DLBC
Rural Baixo Oeste (leaderoeste@gmail.com)
• Projetos de 100.000€ a 235.000€ de Investimento—Oeste
Oeste CIM
(geral@oestecim.pt)

http://www.cm-cadaval.pt/Desenvolvimentoeconomico--Divulgacao
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/

Concursos Abertos - Sistemas de Incentivo
No âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva encontram-se abertos os seguintes avisos de candidaturas:
Balcão 2020

Data de
Abertura

11/SI/2015 | I&DT - Individuais

SI-46-2015-11

28-04-2015

2020

17/SI/2015 | Propriedade Industrial

SI-47-2015-17

03-07-2015

2020

25/SI/2016 | I&DT - Individuais (RCI)

SI-47-2016-25

09-12-2016

31-12-2017 | 19 horas

26/SI/2016 | I&DT - Co-promoção (RCI)

SI-47-2016-26

09-12-2016

31-12-2017 | 19 horas

03/SI/2017 | SI I&DT - Projetos em Copromoção

SI-47-2017-03

23-02-2017

30-06-2017

SI-47-2017-04

23-02-2017

30-06-2017

SI-47-2017-05

23-02-2017

30-06-2017

06/SI/2017 | Inovação Produtiva - Regime Contratual de Investimento

SI-49-2017-06

07-04-2017

31-12-2017 | 19 horas

07/SI/2017 | SI Inovação Produtiva

SI-53-2017-07

07-04-2017

16-06-2017 | 19 horas
30-06-2017 | 19 horas

SI-53-2017-08

07-04-2017

30-06-2017 | 19 horas

SI-51-2017-09

10-04-2017

31-07-2017 | 19 horas

SI-51-2017-10

10-04-2017

31-07-2017 | 19 horas

11/SI/2017 | SI Internacionalização das PME

SI-52-2017-11

10-04-2017

12/SI/2017 | SI Qualificação das PME

SI-53-2017-12

10-04-2017

Aviso

Data de Fecho

Sistema de Incentivos

04/SI/2017 | SI I&DT - Projetos Demonstradores em
Copromoção
05/SI/2017 | SI I&DT - Projetos Demonstradores
Individuais

08/SI/2017 | SI Inovação Produtiva - Territ. Baixa
Densidade
09/SI/2017 | SI Empreendedorismo Qualificado e
Criativo
10/SI/2017 | SI Empreend. Qualificado e Criativo Territ. Baixa Densidade

16-06-2017 | 19 horas
14-07-2017 | 19 horas
16-06-2017 | 19 horas
14-07-2017 | 19 horas

Aceda a todos os concursos abertos e toda a informação em: http://www.poci-compete2020.pt

PDR 2020 — Avisos Abertos
Operação2.2.1—Apoio ao fornecimento de serviços de aconselhamento agrícola e florestal (Fase de
apresentação de propostas)
Prazo de Abertura: de 26 de Maio de 2017 às 00:00 a 29 de Junho de 2017 às 23:59
Operação 3.1.1 - Jovens Agricultores (4º Anúncio)
Prazo de Abertura: de 2 de Março de 2017 às 12:00 a 10 de Julho de 2017 às 17:00
Operação 3.2.1 - Investimento na Exploração Agrícola (Jovens Agricultores) 10º Anúncio
Prazo de Abertura: de 2 de Março de 2017 às 12:00 a 10 de Julho de 2017 às 17:00

Para mais informações consulte a página do Programa Operacional para o Desenvolvimento Regional
em: http://www.pdr-2020.pt

Página 2

Medida Contrato-Emprego
O Conselho Diretivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) deliberou prorrogar o período de candidatura à medida Contrato-Emprego até às 18h de 16 de junho de 2017.

Medida de Estágios Profissionais
O Conselho Diretivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) deliberou prorrogar até às
18h de 31 de julho de 2017 o período para apresentação de candidaturas à medida Estágios Profissionais, que visa apoiar a realização de estágios profissionais por desempregados inscritos no IEFP.

CADAVAL
Atendimento
2ª, 4ª e 6ª feiras
09,00 h às 16,00 h
Tel.: 262 690 161
E-mail:
gip@cm-cadaval.pt

Turismo
FORMAÇÃO PARA EMPRESAS LIGADAS AO SECTOR DO TURISMO
A Óbidos.Com—Associação Empresarial está recrutar empresas ligadas ao sector do Turismo, para usufruírem de
formação e consultoria na própria empresa.
Financiamento—Modalidade Regime de Auxílios de Minimis. O apoio a conceder tem a contribuição do FSE limitada a 90% das despesas elegíveis excluindo as remunerações dos ativos empregados em formação durante o período normal de trabalho. Critérios de elegibilidade– Micro,
pequenas e médias empresas; Sector do Turismo (CAE 55,
56, 77, 79, 82, 91, 93, e 96); Possuir situação líquida positiva; Não possuir salários em atraso; Ter situação contributiva (AT e SS) regularizada; Preencher e entregar acordo
de pré-adesão; Entregar documentação necessária
(Certidão permanente/Pacto social, certidões de não dívida (AT/SS) e Balanço e demonstração de resultado).
Contactos para informações: obidos.com@gmail.com

Ciclo de Planeamento

Ciclo Temático

80H de Formação + 120H de
Consultadoria

75H de Formação + 50H de
Consultadoria

• Gestão Estratégica
• Gestão Administrativa e
Financeira
• Gestão de Equipas de Trabalhado
• Marketing e Publicidade
• Estratégias de Internacionalização
• Qualidade de Serviço de
Hotelaria
• Restauração e Turismo
• Proteção Ambiental

• Acolhimento e atendimento ao
Cliente, incluindo a Gestão de
Reclamações
• Controlo de Gestão
• Marketing e Gestão de Canais Online
• Negociações e Vendas
• Segurança e Gestão de Riscos
• Gestão de Aprovisionamentos
e Relação com Fornecedores
• Comunicação em Língua Estrangeira
• Técnicas Específicas de Prestação de Serviço

COMISSÃO EUROPEIA LANÇA CONVITE AO SETOR DO TURISMO | CANDIDATURAS ATÉ 29 DE JUNHO

NOVO SERVIÇO NA WEB:
SISTEMA DE GESTÃO DA UTILIDADE TURÍSTICA (SIGUT)

ESCOLAS DO TURISMO DE PORTUGAL DISPONIBI-

A Executive Agency for Small and
Medium-sized Enterprises (EASME)
da Comissão Europeia lançou um
convite para apresentação de candidaturas à ação 'COS-TOURCCI2017-3-03: Supporting the promotion and development of transnational thematic tourism products linked to
cultural and creative industries'.
Este convite destina-se a co-financiar
projetos de desenvolvimento e promoção de produtos turísticos transnacionais relacionados especificamente
com o subsetor do Património Cultural das Indústrias Culturais e Criativas (ICC).
Para mais informações consulte:
https://www.iapmei.pt/NOTICIAS/
COS-TOURCCI-2017-3-03-Convitea-apresentacao-de.aspx

A utilidade turística é uma
qualificação atribuída por
d e s p a c ho do T ur i s m o
(Ministro da Economia que
delegou na Secretária de
Estado do Turismo) que dá
acesso a benefícios, nomeadamente fiscais.
Os pedidos de Utilidade
Turística são efetuados através da aplicação eletrónica
SiGUT—sistema de Gestão
da Utilidade Turística, disponível na área dos Serviços na
WEB do Turismo de Portugal.
Tem como destinatários os
proprietários e exploradores
de empreendimentos de carácter turístico.

O Programa Open Kitchen Labs tem como objetivo apoiar empreendedores no desenvolvimento de produtos, Projetos e negócios. Através
deste programa, as Escolas de Turismo de Portugal disponibilizam as suas instalações e equipamentos para a realização de testes e ensaios
e ensaios que os empreendedores necessitem de
fazer, na fase que antecede a decisão de investimento e criação do negócio ou lançamento de
novos produtos. Pretende-se, deste modo, assegurar um período de desenvolvimento, experimentação e inovação, de forma sustentável, na
fase inicial do negócio. Os empreendedores
podem ainda contar com o apoio técnico das
Escolas, através dos seus formadores e com o
envolvimento direto dos alunos em contexto real
de trabalho. O Open Kitchen Labs tem como
principais destinatários os alunos e ex-alunos das
Escolas do Turismo de Portugal e Escolas Superiores de Hotelaria e Turismo, bem como promotores. individuais ou coletivos, públicos ou privados.
Para mais informações consulte:
http://escolas.turismodeportugal.pt/destaque/o
pen-kitchen-labs

LIZAM LABORATÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROJETOS
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25.º PEJENE-Programa de Estágios de jovens Estudantes do Ensino Superior nas Empresas
Este Programa visa responder às necessidades dos jovens que se encontram a finalizar o ensino superior, permitindo desempenhar tarefas de carácter profissional, e aumentar os seus conhecimentos em ambiente real de trabalho. Para além da experiência proporcionada, os estagiários podem ainda contar com os subsídios de alimentação e de transporte, assim como um seguro de acidentes pessoais. Destina-se a todos os jovens que frequentam o
penúltimo e o último ano de qualquer curso do ensino superior.
Para mais informações consulte: http://ms.fjuventude.pt/pejene2017

Voluntariado Jovem na Floresta
Estão abertas as inscrições para entidades privadas sem fins lucrativos até 16 de junho apresentarem candidatura à organização de atividades de voluntariado jovem.
Para mais informações consulte: https://juventude.gov.pt/VOLUNTARIADO/VOLUNTARIADO-JOVEM
-FLORESTA-JUVENTUDE-ATIVA/Paginas/Voluntariado-Jovem-Floresta-JuventudeAtiva.aspx

Agri Innovation Summit 2017 em Portugal
O AIS2017 é uma iniciativa conjunta do Governo Português, e da União Europeia. Reunirá cerca de 500 agricultores, empresas rurais, autoridades de gestão do PDR, redes rurais nacionais, investigadores, consultores, startups
e ONG de toda a UE com o objetivo de Promover a partilha e disseminação de experiências entre iniciativas de
inovação multiatores, tanto no âmbito dos Programas de Desenvolvimento Rural como do Horizonte 2020; Sensibilizar para a inovação e as oportunidades de digitalização para a agricultura e as economias rurais e como estas
podem ser apoiadas nos Programas de Desenvolvimento Rural em curso; Contribuir para as políticas de inovação
da UE para a agricultura e as zonas rurais após 2020, dando seguimento ao ponto 7 da Declaração de Cork
2.0. O AIS2017 contará com a participação dos comissários europeus da investigação, ciência e inovação, Carlos
Moedas, e da agricultura e desenvolvimento rural, Phil Hogan. Para mais informações consulte:
http://www.aislisbon2017.com/

Oportunidades e Curiosidades
Estudo: Apoio político para produtividade vs. Sustentabilidade na agricultura da UE
Foi apresentado o Estudo, solicitado pela Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, do Parlamento Europeu, sobre "Apoio político à produtividade versus sustentabilidade na agricultura da UE: Rumo a uma agricultura viável e crescimento verde. Para aceder ao estudo consulte: http://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2017/585905/IPOL_STU(2017)585905_EN.pdf
AGENDA 2030 PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
A Agenda 2030 foi criada em 2015, na Cimeira de Setembro da ONU, em que Portugal par,cipou. Visa a

erradicação da pobreza e a geração de desenvolvimento económico, social e ambiental à escala global
até 2030. Integra 17 Obje,vos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), que abrangem áreas temá,cas
diversiﬁcadas. O documento adotado na Cimeira, para
vigorar até 2030, tem a designação de
“Transformando o nosso Mundo: a Agenda para o
Desenvolvimento Sustentável de 2030”.
Para mais informações consulte o site: hAp://
www.icnf.pt/portal/naturaclas/ei/agenda-onudesenvolvimento-sustentavel-2030

APRESENTADA ESTRATÉGIA PARA A AGRICULTURA BIOLÓGICA
As linhas gerais da Estratégia para a Agricultura Biológica (ENAB), um documento com cinco obje,vos estratégicos e dez metas para a,ngir no espaço de uma década, realçam a necessidade de valorizar e apoiar a produção em modo biológico por forma a sa,sfazer uma procura crescente deste ,po de produtos no mercado. Para
aceder
à
estratégia
consulte:
hAp://
www.portugal.gov.pt/media/26727833/20170329mafdr-estrategia-agricultura
-biologica.pdf

FICHA TÉCNICA: Divisão de Desenvolvimento Estratégico da Câmara Municipal do Cadaval
Envie um email para dperh.planeamento@cm-cadaval.pt, para receber mais informação

