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Noticias 

 

1. Prémio CESE para a Sociedade Civil 2015: Combate à pobreza 

 
Este ano, o Prémio do Comité Económico e Social Europeu incide sobre iniciativas inovadoras 
que contribuam para melhorar a inclusão económica e social das pessoas que vivem em 
situação de pobreza,combatendo o risco crescente de pobreza na Europa. 
O prazo para apresentação das candidaturas ao "Prémio CESE para a Sociedade Civil 2015: 
Combate à pobreza" termina a 31 de julho. 
Mais informações disponíveis no WebSite do CESE em 
http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize  
A Cerimónia de Entrega dos Prémios vai ter lugar em Bruxelas, a 10 de dezembro de 2015. 
Fonte: CESE Info julho 2015,28/07/2015 

 

2. Portal  

 

Está disponível desde julho de 2015, uma plataforma oficial onde são disponibilizados os 

processos de consulta pública a cargo do Ministério do Ambiente, Ordenamento do 

Território e Energia (MAOTE). 

O Participa tem por objetivo:  
 facilitar o acesso dos cidadão e interessados aos processo de consulta 
 incentivar a participação informada 

http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/73-programas-operacionais-reuniram-comites-de-acompanhamento-no-dominio-da-competitividade-e-internacionalizacao
http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/73-programas-operacionais-reuniram-comites-de-acompanhamento-no-dominio-da-competitividade-e-internacionalizacao
http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/74-roberto-pereira-grilo-designado-presidente-da-ccdra-e-da-comissao-directiva-do-alentejo-2020
http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/74-roberto-pereira-grilo-designado-presidente-da-ccdra-e-da-comissao-directiva-do-alentejo-2020
http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize


 
 

 melhorar a eficiência na gestão dos processos 

No Participa encontra toda a informação relevante sobre os processos sujeitos a consulta 

pública do MAOTE.  

Pode pesquisar os processos na sua região, acompanhar processos que tenha interesse, 

partilhar nas redes sociais e enviar contributos de participação.  

http://www.participa.pt 

 

 

 

3. Programas Operacionais reuniram Comités de Acompanhamento no Domínio 

da Competitividade e Internacionalização  
 

Os Comités de Acompanhamento dos Programas Operacionais Regionais do Norte, 

Centro Lisboa, Alentejo e Algarve e do Programa Operacional da Competitividade e 

Internacionalização, reuniram ontem,  dia 29 de Julho de 2015, em Santarém. 

O domínio da Competitividade e Internacionalização do Portugal 2020 abrange os 

Sistemas de Incentivos, a Modernização e Capacitação da Administração Pública, a 

Investigação Científica e Tecnológica e as Acções Colectivas. 

Nesta reunião foram apresentadas e discutidas a Avaliação ex-ante dos Instrumentos 

Financeiros para o apoio directo às empresas, a Política de Investimentos (Prioridades 

relativamente aos Instrumentos Financeiros) e os Critérios de Selecção. 

Os critérios de selecção associados à avaliação do mérito do projecto baseiam-se, por um 

lado, nos objectivos da política económica - no caso reflectida no Programa Portugal 2020 

que, por sua vez, se inspira na estratégia Europa 2020 e nas grandes linhas estratégicas 

nacionais (PNR, EFICE, Estratégia de I&D para uma Especialização Inteligente, PETI 

3+), e, por outro lado, nos preceitos, medidas ou indicadores que melhor reflectem a 

contribuição do projecto para a sua concretização, avaliando-se, assim, o seu grau de 

aderência aos mesmos. 
 
 
 

4. Portugal Sou Eu reforça divulgação no sector do comércio 

 
Portugal Sou Eu: um programa para melhorar a competitividade das empresas portuguesas, 
promover o equilíbrio da balança comercial, combater o desemprego e contribuir para o 
crescimento sustentado da economia. 

Podem aderir ao Estatuto Estabelecimento Aderente todas as empresas que exerçam a 

actividade de comércio a retalho e restauração ou similares. Os critérios de adesão destas 

empresas baseiam-se no número de produtos com o selo Portugal Sou Eu comercializados 

ou utilizados na confecção das refeições. 
Saiba mais em: 
http://www.poci-compete2020.pt/…/Portugal-Sou-Eu-sector-com… 
Fonte: Agricultura e Mar  

 
 
 

5. Roberto Pereira Grilo designado Presidente da CCDRA e da Comissão 

Directiva do Alentejo 2020  
 

http://www.participa.pt/
http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/73-programas-operacionais-reuniram-comites-de-acompanhamento-no-dominio-da-competitividade-e-internacionalizacao
http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/73-programas-operacionais-reuniram-comites-de-acompanhamento-no-dominio-da-competitividade-e-internacionalizacao
http://www.poci-compete2020.pt/noticias/detalhe/Portugal-Sou-Eu-sector-comercio
http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/74-roberto-pereira-grilo-designado-presidente-da-ccdra-e-da-comissao-directiva-do-alentejo-2020
http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/74-roberto-pereira-grilo-designado-presidente-da-ccdra-e-da-comissao-directiva-do-alentejo-2020


 
 

O Dr. Roberto Pereira Grilo foi designado para exercer o cargo de Presidente da Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, pelo Despacho n.º 8320-

I/2015 da Presidência do Conselho de Ministros e Ministério do Ambiente, Ordenamento 

do Território e Energia - Gabinetes do Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território 

e Energia e do Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, publicado em Diário 

da República no dia 29 de Julho. 

O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 

exerce por inerência o cargo de Presidente da Comissão Directiva do Alentejo 2020 – 

Programa Operacional Regional do Alentejo 2014-2020, nos termos do n.º 3 do art.º 24.º 

do Decreto-Lei n.º 137/2014 de 12 de Setembro da Presidência do Conselho de Ministros, 

que estabelece o Modelo de Governação do Acordo de Parceria e dos Programas 

Operacionais 2014-2020. 

Consulte a Nota Curricular do novo Presidente no Despacho publicado. 

 

Candidaturas Abertas 

 

POSEUR - Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 
 

6.  INTERVENÇÕES NA REDE DE INFRAESTRUTURAS PARA REFORÇO 

DA OPERACIONALIDADE – QUARTEIS BOMBEIROS 
 
A submissão de candidaturas é efetuada entre 28 de julho e as 18 horas do dia 18 de setembro 
de 2015 
 
Âmbito e Objetivos: 
Assegurar a capacidade de resistências às catástrofes e desenvolver sistemas de gestão de 
catástrofes”, de modo a contribuir para os objetivos específicos, nomeadamente a contribuição 
para o reforço da resiliência nacional face a múltiplos riscos, quer diminuindo as 
vulnerabilidades territoriais, quer aumentando as capacidades operacionais em termos de 
antecipação, reação e recuperação face à iminência ou ocorrência de incêndios e acidentes 
graves ou catástrofes. 
Tipologia de Operações: 
A tipologia de operações passíveis de apresentação de candidaturas no âmbito do presente 
Aviso, são: 

 Intervenções na rede de infraestruturas para reforço da operacionalidade, 
especificamente na ampliação ou remodelação de edifícios operacionais de bombeiros, 

 Refuncionalização das áreas operacionais dos edifícios, em áreas de elevada 
suscetibilidade a incêndios florestais, não abrangendo obras de beneficiação nem 
intervenções em infraestruturas já cofinanciadas.  

Beneficiários: 

 Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários e entidades detentoras de Corpos 
de Bombeiros Profissionais;  

 Autarquias Locais e suas Associações. 
Taxa máxima de cofinanciamento:  

 85% (oitenta e cinco por cento) das despesas elegíveis, de acordo com o n.º 1 do artigo 
8º do RE SEUR. 

http://alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/Documentacao/Legislacao/nacional/despacho_8320I_2015.pdf


 
 

Links úteis: 

AVISO POSEUR-10-2015-14  

 

 

 

 
CRESC Algarve 2020 
 

7. CRESC abre 2 Concursos na Área da Investigação Cientifica e 

Desenvolvimento Tecnológico  

 

O CRESC ALGARVE 2020  lançou um aviso de candidatura (Aviso nº 03/SAICT/2015), 

no âmbito da Sistema de apoio à Investigação Científica e Tecnológica (SAICT) cujo 

objetivo consiste em apoiar Programas de Atividades Conjuntas (PAC), os quais 

envolvem investimentos de dimensão estruturante, temáticos e de carácter 

multidisciplinar. A apresentação de candidaturas inicia-se a 28 de agosto de 2015 e 

conclui a 15 de outubro 2015, destinando-se a consórcios de entidades não empresariais 

do sistema de I&I, que se proponham a apresentar propostas que respondam a grandes 

desafios no tecido científico e tecnológico. 

No âmbito dos Sistemas de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico 

(SI I&DT), abriu um aviso no âmbito da tipologia Núcleos de I&D - Projetos Individuais 

(Aviso N.º 26/SI/2015), o qual visa criar e reforçar as competências internas das empresas 

para a produção de conhecimento com potencial efeito na competitividade e inovação 

empresarial. 

Os avisos de concurso encontram-se disponíveis para consulta aqui. 

Mais esclarecimentos através do e-mail: algarve2020@ccdr-alg.pt 

Links úteis: 

Aviso nº 03/SAICT/2015- SAICT - Sistema de Apoio à Investigação Cientifica e 

Tecnológica - Programas de Atividades Conjuntas (PAC) 

Aviso Referencial 

Aviso N.º 26/SI/2015 - Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 

Tecnológico - Núcleos de I&D - Projetos Individuais 

Aviso Republicação Referencial 

 

 

 

Semana Europeia das PME  
 

8. Candidaturas abertas para a Semana Europeia das PME 2015 
 

Estão abertas as candidaturas para eventos a realizar até 31 de dezembro no âmbito da Semana 

Europeia das PME 2015, uma iniciativa da Comissão Europeia. 
 

A Semana Europeia das PME é dinamizada no âmbito do "Small Business Act", que tem como 

objetivo promover a divulgação de atividades que contribuam para fomentar o empreendedorismo na 

Europa. 

https://www.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=adc5cd0b-7389-463f-920b-91c6fb873eca
http://algarve2020.eu/info/avisos
mailto:algarve2020@ccdr-alg.pt
http://algarve2020.eu/info/sites/algarve2020.eu/files/avisos/20150729_aac_03_saict_2015.pdf
http://algarve2020.eu/info/sites/algarve2020.eu/files/avisos/20150729_ref_mp_aac_03_saict_2015_pac.pdf
http://algarve2020.eu/info/sites/algarve2020.eu/files/avisos/aac_26_2015_nucleos_de_id_indiv_24072015.pdf
http://algarve2020.eu/info/sites/algarve2020.eu/files/avisos/20150729_aac_26_2015_nucleosid_republicacao.pdf
http://algarve2020.eu/info/sites/algarve2020.eu/files/avisos/referencial_mp_aac_26_2015_nucleos_de_id_docx24.7.pdf
http://ec.europa.eu/growth/smes/support/sme-week/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/support/sme-week/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/support/sme-week/index_en.htm


 
 
Podem candidatar-se eventos promovidos por empresas ou entidades públicas ou privadas da envolvente 

empresarial, devendo a candidatura ser formalizada através de uma plataforma eletrónica própria com a 

antecedência mínima de um mês em relação à data de realização da atividade. 
Em termos de requisitos, todas as atividades candidatas à participação na Semana devem ser enquadradas 

num tema principal, como por exemplo criação de empresas, Apoios, Financiamento e Incentivos PME, 

Inovação e Propriedade Intelectual, Fiscalidade, Internacionalização, Cooperação e Desenvolvimento 

Empresarial, e podem assumir formatos diversos, como conferências, feiras, jornadas de porta aberta, 

ateliers, concursos, espaços de networking, brokerage, entre outros. 
Todas as ações com candidatura aprovada vão poder beneficiar de uma visibilidade acrescida, associada a 

uma atividade com grande projeção no espaço Europeu. 
Em Portugal, o IAPMEI é a entidade coordenadora desta iniciativa, representante do setor público 

nacional, sendo a CIP - Confederação Empresarial de Portugal, a entidade que representa o setor privado. 

Saiba mais na página da Comissão Europeia – Empreendedorismo e PME.  
Fonte: IAPMEI/Comissão Europeia 

 

 

 

Prémio do Jovem Empreendedor 
 

9. Prémio do Jovem Empreendedor 2015 
 
O Prémio do Jovem Empreendedor é um projeto da Associação Nacional dos Jovens 
Empresários, criado em 1998, com o apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional, 
com o intuito de premiar e valorizar jovens empresários em fase de criação e/ou expansão de 
negócios. 
A Academia dos Empreendedores organiza em 2015, o Prémio do Jovem Empreendedor, 
iniciativa que tem por objetivo dinamizar o Espírito Empreendedor e premiar os Jovens e as 
Empresas Inovadoras, em fase de criação ou expansão. 
Podem candidatar-se ao Prémio do Jovem Empreendedor todos os jovens portugueses com 
idade compreendida entre os 18 e 35 anos, promotores de projetos de criação ou expansão de 
empresas com caraterísticas inovadoras e exequíveis. A candidatura é considerada jovem 
quando o promotor do projeto for detentor de 50% do capital da empresa, isoladamente, ou 
em conjunto com outro jovem. 
As candidaturas à 17.ª edição do Prémio decorrem até 31 de agosto de 2015.  
O prémio, no valor aproximado de 30.000 euros (com várias componentes, uma de cariz 
pecuniário para apoio ao desenvolvimento do projeto, no valor de 20.000€; oferta de 1 ano de 
incubação num dos Centros Empresariais da ANJE e oferta de uma pós-graduação realizada na 
Associação), será entregue na "Gala do Empreendedor do ano". 
Consulte o Regulamento do Prémio do Jovem Empreendedor 2015.  
Mais informações 
Fonte: ANJE, 28/07/2015 
 

http://www.iapmei.pt/iapmei-not-02.php?noticia_id=1404
http://cip.org.pt/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/sme-week/index.cfm?fuseaction=sme.addEvent&lng=pt
http://academia.anje.pt/
http://www.anje.pt/system/files/items/495/original/regulamentopje17.pdf
http://www.anje.pt/portal/premio-jovem-empreendedor

