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1. Reuniões Setoriais: Parceria Baixo Guadiana 2020 

Irão decorrer durante a semana de 25 a 29 de Maio reuniões por grupos de trabalho setorial. 

As Áreas temáticas abordadas serão:  

 Turismo e Serviços  

 Agro-floresta e Produtos Locais  

 Património Natural e Cultural e Ambiente   

 Capacitação e ID e Inclusão  

Os parceiros foram chamados a participar nas reuniões de acordo com o tipo de atividade, podendo uma 

entidade participar em mais de uma reunião setorial. 
Objetivo 
Discutir as áreas temáticas específicas e as áreas transversais apresentadas na 1.ª fase da candidatura, para o território 
do Baixo Guadiana, a integrar na sua Estratégia de Desenvolvimento Local. 
Metodologia base: 
Promover a reflexão sobre os objetivos específicos estratégicos das temáticas debatidas e alargar esta reflexão no 
sentido de serem identificadas ações a desenvolver para potenciar os fatores positivos e colmatar os negativos. Esta 
reflexão realizar-se-á em grupos de trabalho, através de uma logica de “brainstorming”. 

2. Candidaturas Abertas Portugal 2020: SISTEMA DE INCENTIVOS  

O período para apresentação de candidaturas aos concursos abertos, decorre entre 15 de Maio de 2015 e 31 de 

Março de 2016, compreendendo 5 fases, sendo que a receção de candidaturas em cada fase encerra às 19h00 

do dia definido como encerramento, a partir dessa hora as candidaturas são incluídas na fase seguinte. 

Os vales funcionam como cheques ou vouchers que financiam até 75% a contratação dos serviços especializados, com 
um limite máximo de 15.000 € de apoio, através de subsídio não reembolsável. 
Natureza das entidades  

Os beneficiários dos apoios previstos no presente Aviso de concurso são empresas PME de qualquer natureza 

e sob qualquer forma jurídica, que cumpram com os critérios de acesso e de elegibilidade. 

 
2.1 SISTEMA DE INCENTIVOS | "Qualificação das PME" - Vale Inovação 
Objetivos 
Selecionar projetos que se constituam em pequenas iniciativas empresariais de PME, resultantes de um primeiro 
contacto com o SI&I (Sistema de Investigação e Inovação), abrangendo as atividades de consultoria de gestão, 
assistência tecnológica, consultoria na área da economia digital, consultoria para aquisição, proteção e 
comercialização de direitos de propriedade intelectual e industrial e para acordos de licenciamento, consultoria 
relativa à utilização de normas e serviços de ensaios e certificação. 
Links úteis: AVISO N.º 15/SI/2015 
 
2.2 SISTEMA DE INCENTIVOS | "Internacionalização das PME" - Vale Internacionalização 
Objetivos 

 

 

http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/50-alentejo-2020-apresentou-dominio-da-inclusao-social-e-emprego
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/avisos/Aviso%20_%2015_2015_Vale%20Inovacao.pdf


 

            
 

 

Apoiar projetos simplificados de internacionalização que visem o conhecimento e a prospeção dos mercados 

internacionais de PME que não tenham iniciado o seu processo de internacionalização ou, tendo já iniciado, 

não registam atividade exportadora nos últimos 12 meses em relação à data da candidatura. 

Links úteis: AVISO N.º 14/SI/2015 
 
2.3 SISTEMA DE INCENTIVOS | "Empreendedorismo Qualificado e Criativo" - Vale Empreendedorismo 

 
Objetivos 

Conceder apoios a projetos simplificados de empresas com menos de 2 anos na área do empreendedorismo. 

Links úteis: AVISO N.º 13/SI/2015 
 

2.4 SISTEMA DE INCENTIVOS | "Investigação e Desenvolvimento Tecnológico" - Vale I&D 
 

Objetivos 
Intensificar o esforço nacional de I&I e a criação de novos conhecimentos com vista ao aumento da competitividade 
das empresas, promovendo a articulação entre estas e os restantes atores do Sistema de I&I. Neste sentido, são 
suscetíveis de apoio os projetos relativos à aquisição de serviços de consultoria em atividades de investigação e 
desenvolvimento tecnológico, bem como de serviços de transferência de tecnologia 
Links úteis: AVISO N.º 12/SI/2015 
 
Outras Informações uteis:  
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Candidaturas-abertas 
Mais esclarecimentos através do e-mail:algarve2020@ccdr-alg.pt 

 

3. Alentejo 2020 apresentou domínio da Inclusão Social e Emprego 

Já foi emitido o segundo programa da série "Alentejo Investe 2020", dedicado ao domínio da Inclusão Social e 
Emprego, uma iniciativa com a colaboração da Rádio Campanário. 
Neste programa, António Costa da Silva, Vogal da Comissão Diretiva do Alentejo 2020, e Luís Castilho, Secretário 
Técnico da Unidade Competitividade, Internacionalização e Emprego, tendo como moderador Tiago Abalroado, 
pretendeu-se dar continuidade à divulgação do Alentejo 2020 clarificando os temas que possam interessar a potenciais 
beneficiários e esclarecer as suas dúvidas, uma vez que podem colaborar colocando as dúvidas para a Rádio. 
Os programas são emitidos às segundas-feiras. Pode ouvir aqui o programa. 
O próximo programa vai abordar o domínio do ‘Capital Humano 

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/avisos/Aviso_14_2015_Vale%20Internacionalizacao.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/avisos/Aviso%20_13%20_2015_Empreendedorismo.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/avisos/Aviso%20_%2012_SI_2015_Vale%20ID.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Candidaturas-abertas
mailto:algarve2020@ccdr-alg.pt
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http://www.radiocampanario.com/r/index.php/a-radio/podcasts/alentejo-investe-2020/5160-alentejo-investe-2020-inclusao-social-e-emprego-c-som

