Folha Informativa N.º21
Parceria Baixo Guadiana 2020

Índice

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Noticias: Mês da Ciência – Cultura Científica em Portugal
Noticias: EXPERIENCE THE FUTURE - Um verdadeiro ecossistema de empreendedorismo
Noticias: ANIMAR.COM: Agência de Inovação da Rede Animar para a Economia Social
Noticias: Gestão Financeira para não Financeiros 2 ª edição| ANJE
Noticias: ATREVO-ME '15 recebe candidaturas até 15-01-2016
Noticias: Alentejo 2020 com 6 milhões de euros para reequipamento do Serviço Nacional de Saúde
Candidaturas abertas PDR 2020: Operação 8.1.1. «Florestação de Terras Agrícolas e não Agrícolas»
Candidaturas abertas PDR 2020: Operação 8.1.2. «Instalação de Sistemas Agroflorestais»

Noticias
1.

Mês da Ciência – Cultura Científica em Portugal

No âmbito do Mês da Ciência, vai ter lugar a Conferência “Cultura Científica em Portugal” no dia 23 de novembro, no Museu da
Ciência.
O estudo sobre “Cultura Científica em Portugal: ferramentas para perceber o mundo e para aprender a mudá-lo” será apresentado
por António Firmino da Costa e Carlos Fiolhais, contando com a presença dos seus coordenadores, António Granado e José Vítor
Malheiros.
Consulte o documento “Mês da Ciência – Factos para o debate”.
Mais informações
Fonte: FFMS, 9/11/2015
2. EXPERIENCE THE FUTURE - Um verdadeiro ecossistema de empreendedorismo
A ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários, através da marca Academia dos Empreendedores e com o apoio do IEFP
organiza entre 19 e 21 de Novembro de 2015, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, a 18ª edição da Feira do
Empreendedor subordinada ao tema "EXPERIENCE THE FUTURE"
O certame da ANJE, que recebe anualmente milhares de visitantes, direciona o foco para as startups inovadoras ao promover a
interatividade entre players do empreendedorismo, através de cinco novos eventos-âncora nas áreas do coworking de base
tecnológica, do job-matching, da captação de financiamento, do networking, do pitch e do lançamento de produtos.
A intenção é criar no recinto da Feira do Empreendedor uma dinâmica semelhante à de um ecossistema de empreendedorismo, o
que significa que o evento passará a abarcar, de forma integrada, as vertentes de ensino/formação, I&D+i, transferência de
tecnologia, financiamento, mentoring, incubação e aceleração.
Com uma renovada distribuição dos espaços, o certame acolhe duas mostras com perfis diferenciados: Startup Village e
Entrepreneur Showcase.
Em destaque no programa da 18ª Feira do Empreendedor estarão ainda seis eventos âncora, a saber: New Apps Accelerator, New
Jobs Accelerator, Startup Networking, Startup Inov, Startup Invest e CEO World "from founder to CEO". A reserva de espaços
ainda está disponível nas duas mostras.
Mais informações
Fonte: IEFP, 6/11/2015
3. ANIMAR.COM: Agência de Inovação da Rede Animar para a Economia Social
A ANIMAR.COM é um portal associado a um mecanismo de identificação do reconhecimento e
referenciação de práticas e profissionais promotores da qualificação das organizações da economia
social.
Visite o portal http://agencianimar.com promovido pela Animar – Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento Local em parceria com a Cooperativa SEIES, a Associação EcoGerminar e a
Associação Aliende no âmbito da implementação e desenvolvimento do projeto DECIS (Des)Envolvimento de Estratégias de Capacitação para a Inovação, financiado pelo EEA Grants -

Estados Financiadores do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu (EEE): Noruega, Islândia e Liechtenstein, no
âmbito do Programa Cidadania Ativa 2014 da Fundação Calouste Gulbenkian.
Fonte: CASES, 11/11/2015
4. Gestão Financeira para não Financeiros 2 ª edição| ANJE
A ANJE promove a 2ª edição do curso “Gestão Financeira para não financeiros”, entre os
dias 17 e 24 de Novembro, nas suas instalações em Faro. O objetivo deste curso é preparar os
empresários e gestores, cuja formação e experiência profissional não implicou a aquisição de
conhecimentos técnicos nesta área, para o complexo processo de gestão financeira de uma
empresa. Tudo isto numa perspetiva de aplicação prática ao quotidiano empresarial.
Esta formação conta com a presença da Formadora Délia Diogo, Licenciada em Economia,
Formadora/Consultora nas áreas de gestão estratégica de recursos humanos, contabilidade e
financeira. Dinamizadora no arranque da Startup “A Secretária”, empresa prestadora de serviços
na área administrativa, contactos com os clientes e fornecedores, faturação e orçamentos.
Duração/Horário 20 Horas, das 19h00 às 23h00
Datas 17,18,19,23,24 de Novembro
Local ANJE Algarve
Preço Público em geral: 140€; Associados ANJE: 112€
Para mais informações por favor entre em contacto com os nossos serviços através do e-mail eugeniagouveia@anje.pt ou dos
telefones 289 862 902 e 912 898 800.
5. ATREVO-ME '15 recebe candidaturas até 15-01-2016
Com o objetivo de estimular o empreendedorismo qualificado e inovador junto da comunidade académica da Universidade de
Évora e da região Alentejo, a Universidade de Évora, com o apoio da ANJE e de diversas instituições, promovem o «atrevo.me» –
concurso de ideias de negócio.
candidaturas em: http://www.investigar.uevora.pt/informac…/…/%28item%29/18191
Organização: Serviço de Ciência e Cooperação
De 08.11.2015 a 15.01.2016
Anexos
ficha de inscrição
Regulamento
6.

Alentejo 2020 com 6 milhões de euros para reequipamento do Serviço Nacional de Saúde

O Alentejo 2020 abriu concurso para apoiar o reequipamento do Serviço Nacional de Saúde
(SNS), viabilizando a promoção de respostas de qualidade aos utentes dos serviços, a adoção de
soluções do foro energético, tecnológico e ambiental, assegurando igualmente a acessibilidade
dos equipamentos a pessoas com mobilidade condicionada.
A dotação do Fundo FEDER afeta ao concurso é de seis milhões de euros FEDER, podendo a
mesma ser reforçada pela Autoridade de Gestão.
O concurso está aberto até 31 de Dezembro e tem por beneficiários dos apoios previstos:
a) Administração pública do setor da Saúde;
b) Empresas Públicas da área da saúde.
Candidaturas abertas

PDR 2020 - Programa de Desenvolvimento Rural do Continente
7. Operação 8.1.1. «Florestação de Terras Agrícolas e não Agrícolas»
Aberto de 12 de Novembro de 2015 às 10:00 a 31 de Março de 2016 às 19:00
AVISO PDR20-A4-2015-06
Portaria n.º 274/2015 (316,42 kB)
OTE n.º 17/2015 (4,55 MB)

8. Operação 8.1.2. «Instalação de Sistemas Agroflorestais»
Aberto de 12 de Novembro de 2015 às 10:00 a 31 de Março de 2016 às 19:00
AVISO PDR20-A4-2015-07
Portaria n.º 274/2015 (316,42 kB)
OTE n.º 18/2015 (2,01 MB

