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Noticias

1.

Nova FAQ sobre registo no Balcão 2020
No sentido de apoiar os potenciais beneficiários, o Portal 2020 acrescentou uma nova FAQ no Tema 4
BALCÃO 2020 que esclarece sobre o registo no Balcão 2020 das Unidades Orgânicas sem personalidade
jurídica mas com vários graus de autonomia.
Como proceder ao registo no Balcão 2020 das Unidades Orgânicas sem personalidade jurídica mas com vários
graus de autonomia?
O Balcão 2020 constitui o ponto de acesso aos Programas Operacionais financiados pelos FEEI (Fundos
Europeus Estruturais e de Investimento) para todas as entidades que pretendam candidatar a financiamento os
seus projetos.
É aqui que encontra informação sobre os financiamentos disponíveis no período 2014-2020 e tudo o que deve
saber sobre a apresentação da sua candidatura, bem como o acompanhamento do seu projeto nas suas diversas
fases.

2.

Concorrência na Europa: Ficamos todos a ganhar

Conheça uma forma diferente de abordar o tema da Concorrência na Europa.
Consulte a banda desenhada da Comissão Europeia intitulada “Concorrência na Europa:
Ficamos todos a ganhar” disponível para download.
Mais informações sobre "Concorrência".
Fonte: Portal da EU, 12/10/2015

3.

Celebrar a diversidade cultural europeia

Os setores cultural e criativo da Europa contribuem de forma decisiva para o crescimento económico, o emprego e a
coesão social.
Consulte a publicação “Cultura e Audiovisual” no âmbito da coleção “Compreender as Políticas da União Europeia”.
Fonte: Portal da EU, 12/10/2015

4.

Aprovado o Regulamento do Programa Escolhas 2016-2018

Foi hoje publicado em Diário da República o Despacho normativo que aprova o Regulamento do Programa Escolhas 20162018. O Regulamento aplica-se à 6.ª Geração do Programa Escolhas, que vigora entre 1 de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de
2018.
O Programa Escolhas visa promover a inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos socioeconómicos mais
vulneráveis, tendo em vista a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social.
Consulte o Despacho normativo n.º 19-A/2015

Fonte: D.R. online

5.

Criados instrumentos financeiros para apoiar financiamento das PME
Foram publicados em Diário da República os Decretos-Lei n.º 225/2015 e 226/2015 de 9 de Outubro, que
criam os Fundos de Capital/Quase Capital e de Dívida/Garantia.
O Fundo de Capital/Quase Capital pretende criar ou reforçar instrumentos financeiros de capitalização de
empresas com recurso a financiamento de fundos comunitários, especialmente nas fases de criação e de
arranque de empresas e para projetos de desenvolvimento de novos produtos ou serviços, enquanto o Fundo
de Dívida/Garantia está vocacionado para operações que corrijam insuficiências de mercado no que respeita
ao financiamento das PME.
O Alentejo abriu oportunamente Convite para apresentação de candidaturas a estes Fundos, tendo destinado
para o efeito uma dotação orçamental total de 30.600 euros.
Os Instrumentos Financeiros deverão estar em funcionamento até 2017 e o financiamento dos beneficiários
finais concretizado no limite até 2020, sem prejuízo das metas e calendários definidos ao nível do Quadro de
Desempenho da Autoridade de Gestão.
Fonte: Portal Elentejo 2020, 12/10/2015

6.

Do campo para a mesa: alimentos seguros e saudáveis para todos

Garantir um elevado nível de proteção da saúde humana e dos interesses dos consumidores.
Consulte a publicação “Segurança Alimentar” no âmbito da coleção “Compreender as Políticas da
União Europeia”.
Fonte: Portal da UE, 13/10/2015

7.

Horizonte 2020: Aberto ao mundo - Como participar?

Conheça o Horizonte 2020, o maior programa multinacional de investigação do mundo.
O Horizonte 2020 financia investigação em todos os domínios da ciência e inovação. Está aberto a
todas as pessoas singulares ou coletivas (por exemplo, empresas, organismos de investigação,
universidades, organizações não governamentais, etc) independentemente do seu local de residência
ou de estabelecimento.
Consulte a brochura da Comissão Europeia “Horizonte 2020: Aberto ao mundo – Como participar?”
Mais informações
Fonte: Portal da UE,13/10/2015

8.

Seminário EAPN Portugal “Olhares sobre a Pobreza no século XXI”

No âmbito do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, a EAPN Portugal realiza o
Encontro “Olhares sobre a Pobreza no século XXI” no Instituto Politécnico de Setúbal, no dia 19
de outubro.
Consulte o Programa. Mais informações
Fonte: EAPN Portugal – Rede Europeia Anti-Pobreza, 13/10/2015

9.

Programa COOPJOVEM

Foi hoje publicada em Diário da República a Portaria que cria o Programa COOPJOVEM, de apoio ao
empreendedorismo cooperativo.
O COOPJOVEM, aplicável ao território de Portugal Continental, é destinado a apoiar os jovens na criação de
cooperativas ou em projetos de investimento que envolvam a criação líquida de postos de trabalho em cooperativas
agrícolas existentes, como forma de desenvolvimento de uma cultura solidária e de cooperação, facilitando a criação
do seu próprio emprego e a definição do seu trajeto de vida.
O COOPJOVEM é promovido e executado pela Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES).
Consulte a Portaria n.º 354/2015 disponível na área “Legislação” deste Site.
Fonte: DR,13/10/2015

10.

Melhorar o funcionamento dos mercados

A política de concorrência da União Europeia visa garantir que as empresas concorrem em
condições de igualdade e de equidade no mercado interno europeu.
Consulte a publicação “Concorrência” no âmbito da coleção “Compreender as Políticas da União
Europeia”.
Fonte: Portal da UE, 19/10/2015

11.

Promover o mercado interno e o crescimento económico

Rumo a uma fiscalidade mais simples, justa e eficaz na União Europeia.
Consulte a publicação “Fiscalidade” no âmbito da coleção “Compreender as Políticas da União
Europeia”.
Fonte: Portal da UE, 20/10/2015

12.

Campanha Nacional “Pobreza Não”

No âmbito do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, a EAPN Portugal promove uma
campanha de sensibilização para as questões da pobreza, designadamente: combate à
discriminação, envelhecimento, pobreza infantil, desemprego, desemprego juvenil.
Em parceria com outras organizações, a EAPN Portugal desenvolve a campanha nacional
“Pobreza Não” que inclui a produção de cinco cartazes:
Cartaz 1 - A Pobreza não tem uma só face.
Cartaz 2 – A Pobreza não vive no nevoeiro.
Cartaz 3 – A Pobreza não é indolor.
Cartaz 4 – A Pobreza não é cor de rosa.
Cartaz 5 – A Pobreza não tem barreiras.

Estes materiais resultaram do convite a vários fotógrafos/fotojornalistas que cederam as suas fotografias.
Mais informações
Fonte: EAPN Portugal – Rede Europeia Anti-Pobreza, 19/10/2015

13.

O comércio livre é uma fonte de crescimento económico

A abertura de novos mercados contribui para o crescimento da economia: só uma política
ativa da União Europeia em matéria de comércio livre e de investimento permitirá atingir esse
objetivo.
Consulte a publicação “Comércio” no âmbito da coleção “Compreender as Políticas da União
Europeia”.
Fonte: Portal da UE, 22/10/2015

14.

A união aduaneira da União Europeia: proteger as pessoas e facilitar o
comércio
As alfândegas estão na linha da frente na luta contra as mercadorias perigosas, o tráfico ilegal,
a fraude, o terrorismo e o crime organizado, procurando, simultaneamente, facilitar ao
máximo o comércio legítimo.
Consulte a publicação “Alfândegas” no âmbito da coleção “Compreender as Políticas da União
Europeia”.
Fonte: Portal da UE, 27/10/2015

15.

Concurso Nacional de Ideias de Negócio
A Associação Nacional de Jovens Empresários promove o concurso nacional de ideias de
negócio cujas candidaturas decorrem até 6 de novembro de 2015.
O objetivo do Concurso é dinamizar o espírito empreendedor e premiar os jovens possuidores
de uma ideia de negócio que pretendam ver concretizada num plano de negócios.
Consulte o Regulamento do Concurso desenvolvido pela Academia dos Empreendedores e que
conta com o apoio do IEFP, IP.
Mais informações
Fonte: COTEC, 27/10/2015

Candidaturas abertas
PDR 2020 - Programa de Desenvolvimento Rural do Continente

16.

Operação 7.11.1. Investimentos não produtivos

Aberto de 15 de Outubro de 2015 às 10:00 a 30 de Dezembro de 2015 às 19:00
Descarregar Anúncio (3,68 MB)
Despacho n.º 9599/2015 (230,25 kB)
Ministério da Agricultura e do Mar (259,34 kB)
OTE n.º 14/2015 (7,27 MB)

17.

Restabelecimento da floresta afetada por agentes bióticos e abióticos ou por acontecimentos
catastróficos
Estabilização de Emergência Pós-Incêndio

Aberto de 26 de Outubro de 2015 às 10:00 a 31 de Dezembro de 2015 às 17:00
Descarregar Anúncio (2,05 MB)
Portaria n.º 134/2015 (282,71 kB)
OTE n.º 15/2015 (4,56 MB)
Relatórios de Estabilização de Emergência – 2015

Portugal 2020
SI - Sistema de Incentivos

18.

CRESC ALGARVE 2020 abre novos concursos para as PME, 15 Out 2015

O Programa Operacional da Região do Algarve abriu dois novos concursos no âmbito dos Sistemas de
Incentivos às Empresas, na tipologia da Internacionalização e da Qualificação para as PME – Projetos
Conjuntos.
Aviso N.º 29/SI/2015 - Sistema de Incentivos "Internacionalização das PME" - Projetos Conjuntos
Data de início: 13-10-2015 | Data de encerramento: 30-12-2015
AVISO SI-52-2015-29
ORIENTAÇÕES / AJUDA À SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS
Aviso N.º 30/SI/2015 - Sistema de Incentivos "Qualificação das PME" - Projetos Conjuntos

Data de início: 13-10-2015 | Data de encerramento: 30-12-2015
AVISO SI-53-2015-30
ORIENTAÇÕES / AJUDA À SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS

