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Desenvolvimento Económico e Empreendedorismo

Indústria e turismo com linha de crédito
para a descarbonização e economia circular
Dirigida às Pequenas e Médias Empresas industriais e ao
setor do Turismo, a linha de crédito de 100 milhões de
euros para a descarbonização e economia circular visa
facilitar a transição de fontes de energia fósseis para
energias renováveis, contribuindo assim para cumprir as
metas definidas no Plano Nacional Integrado de Energia
e Clima (PNEC).
Pretende-se ainda com esta linha de crédito acelerar o
processo de mudança para uma economia circular, criando oportunidades desde o redesenho de processos, produtos e novos modelos de negócio até à otimização da
utilização de recursos, de acordo com o definido pelo
Plano Nacional de Ação para a Economia Circular (PAEC)
e pelo Plano Europeu para a Economia Circular.
A linha abrange operações de médio e longo prazo, com
um montante máximo de 2 Milhões de euros, até 10
anos e um prazo de carência de 24 meses. Os juros serão
bonificados pela SGPM até 1,5%.
Esta linha de crédito, lançada no âmbito do Programa
Interface, representa uma melhoria das condições de
financiamento e da tipologia de operações abrangidas,
com o apoio público a passar pelo sistema de garantia
mútua nacional e, também, pela bonificação das taxas de
juro associadas a cada operação, e é operacionalizada
pelos bancos Bankinter, BPI, Caixa Central do Crédito
Agrícola, Caixa Económica do Montepio Geral, Caixa Geral de Depósitos, Euro BIC, Millennium BCP, Novo Banco
Açores, Novo Banco e Santander Totta.

Aberto período de candidaturas
aos troféus luso-franceses
Está aberto o período de candidaturas ao concurso
dos Troféus LusoFranceses,
uma
iniciativa da Câmara de Comércio
e Indústria LusoFrancesa e que
conta com a participação do IAPMEI
enquanto membro do júri.
Este concurso tem
por objetivo incentivar as trocas
comerciais entre Portugal e França distinguindo o
esforço e o sucesso obtido pelas empresas no
desenvolvimento de estratégias e investimentos
em ambos os mercados.
O concurso está aberto a todas as empresas, independentemente do ramo de atividade e dimensão, e contempla vários troféus, nomeadamente Troféu da Exportação, Troféu do Investimento, Troféu PME, Troféu Desenvolvimento
Sustentável, Troféu Inovação , Troféu Startup e
Troféu do Júri.
As candidaturas decorrem até ao dia 15 de Setembro.
Mais informação em www.ccilf.pt
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Alertas
O prazo
para Registo central do
beneficiário efetivo
foi prorrogado
novamente, desta
feita até ao último
trimestre do ano
de 2019.
O Programa de
arrendamento
acessível entrou
em vigor a 1 de
julho de 2019 e
contempla um
conjunto de medidas que visa
incentivar a oferta de alojamento
para arrendamento habitacional a preços reduzidos.
A Autoridade Tributária
e Aduaneira vai
rever o Coeficiente de Localização
(CL) do Imposto
Municipal Sobre
Imóveis (IMI) até
ao final do mês de
agosto para entrar em vigor em
janeiro de 2020.

Prémio
Nacional
do Artesanato
Aberto
período de candidaturas até 31 de
agosto.

prazo para registo no livro de reclamações eletrónico
prorrogado até final do ano

Certificação PME
Renovações até 12 de
agosto

O Ministério da Economia prorrogou, até final de 2019,
o prazo para os operadores económicos se registarem
na plataforma digital do livro de reclamações.

O prazo para revalidação da Certificação PME termina a 12 de agosto.
Para efetuar esta operação deve aceder à área de Certificação PME da
empresa, no site do IAPMEI, e verificar atentamente qual a operação a
realizar, sem deixar de consultar os
documentos de apoio ali disponíveis.

Sem prejuízo do
referido alargamento, é solicitado que
os operadores económicos procedam com a maior brevidade ao registo na
plataforma do Livro de Reclamações Eletrónico, acedendo a www.livroreclamacoes.pt

Aberto período de candidaturas à medida Apoio ao regresso
de emigrantes a portugal
Estão abertas as candidaturas à nova medida de apoio ao regresso de emigrantes a Portugal,
medida esta que tem como objetivo incentivar o regresso e a fixação de emigrantes ou familiares de emigrantes em Portugal, através de um apoio financeiro a conceder diretamente aos
destinatários, bem como da comparticipação em custos de transporte de
bens e nos custos de viagem dos destinatários e respetivos membros do
agregado familiar, mediante a celebração de um contrato de trabalho em
Portugal continental.
São destinatários dos apoios previstos
na presente medida os cidadãos que
reúnam, cumulativamente, as seguintes condições:
a) Iniciem atividade laboral em Portugal continental entre 1 de janeiro de
2019 e 31 de dezembro de 2020, mediante a celebração de contrato de trabalho por conta de outrem;
b) Sejam emigrantes que tenham saído de Portugal até 31 de dezembro de 2015;
c) Tenham a respetiva situação contributiva e tributária regularizada;
d) Não se encontrem em situação de incumprimento no que respeita a apoios financeiros concedidos pelo IEFP, I. P.
São igualmente destinatários da presente medida os familiares dos emigrantes referidos na
alínea b) do número anterior, desde que reúnam as condições previstas nas alíneas a) e c) do
número anterior.
Em termos de apoios os destinatários têm direito a um apoio financeiro no valor de seis vezes
o Indexante de Apoios Sociais (IAS), ao qual podem acrescer outros apoios complementares,
definidas na Portaria nº 214/2019.
Mais informações através do site do IEFP.
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Município de Celorico de Basto inicia
procedimento para 2ª revisão do PDM
Foi deliberado em reunião de Câmara Municipal realizada em
30 de maio de 2019, nos termos do n.º 2 do artigo 124.º do
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, publicado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, dar início ao procedimento de Revisão do Plano Diretor Municipal
de Celorico de Basto com o objetivo principal de o adequar
às alterações legislativas relativas à classificação do solo, conforme exigido pelo artigo 199.º do mesmo diploma, sendo
previsto para elaboração da proposta do plano o prazo de 15
meses. Diário da República

Lançamento do portal
consultalex.gov.pt
Foi lançado o consultalex.gov.pt, portal de consultas públicas
acessível a todos.
Facilitar o acesso dos cidadãos e empresas aos seus processos de decisão, garantindo uma maior transparência e acesso
à informação e promover e incentivar a participação interessada e informada dos cidadãos e empresas em decisões cujos
efeitos abrangem todos os cidadãos são os objetivos principais do novo Portal. Pretende-se ainda permitir aos cidadãos
a participação na elaboração de decretos-leis e regulamentos, através da consulta de diplomas e da formulação de sugestões, acompanhando, de forma permanente, a elaboração desses diplomas até à fase de aprovação final.
Para inaugurar o portal foi submetido a consulta pública o
decreto-lei que revê o regime de aposentação antecipada
dos beneficiários da Caixa Geral de Aposentações. Os cidadãos podem aceder ao portal, consultar o decreto-lei e enviar os seus contributos.
Fonte: Portal do Governo/MC

Prémio Nacional de Agricultura
Candidaturas até 31 de outubro
Estão abertas as candidaturas ao Prémio Nacional de Agricultura que promove, incentiva e premeia os casos de sucesso
da Agricultura e Agro-indústria, Florestas e Pecuária.
O concurso é um iniciativa do BPI, Correio da Manhã e Jornal
de Negócios e já premiou nas
últimas edições dezenas de
empresas e personalidades,
que comprovam o dinamismo
do setor.
O prazo para submissão de
candidaturas termina a 31 de
outubro.
Mais informação aqui.
Fonte: IAPMEI

Legislação
Portaria n.º 238/2019 de 2019-07-30 Define os critérios de fixação do capital mínimo e os demais requisitos
mínimos do seguro de responsabilidade civil profissional

Portaria n.º 239/2019 de 2019-07-30 Define os termos e as condições da aplicação do regime de isenção

Portaria n.º 214/2019 de 2019-07-05 Portaria que
define a medida de Apoio ao Regresso de Emigrantes a
Portugal, no âmbito do Programa Regressar

Portaria n.º 200/2019 de 2019-06-28 Estabelece os
prazos para a declaração inicial do RCBE e revoga os artigos 13.º e 17.º da Portaria n.º 233/2018, de 21 de agosto

Portaria n.º 201-A/2019 1º Suplemento de 2019-07
-01 Atualiza os montantes das taxas e prevê novas taxas
resultantes dos atos inseridos pelo novo Código da Propriedade Industrial e revoga a Portaria n.º 1098/2008, de
30 de Setembro

Portaria n.º 190-A/2019, de 21/06 Primeira alteração
à Portaria n.º 77/2018, de 16 de março de 2018, que
procede à regulamentação necessária ao desenvolvimento da Chave Móvel Digital (CMD).

Decreto-Lei n.º 95/2019 de 2019-07-18 Estabelece o
regime aplicável à reabilitação de edifícios ou frações
autónomas.

Portaria n.º 223/2019 de 2019-07-17 Procede à primeira alteração à Portaria n.º 182/2019, de 11 de junho,
que regula o regime excecional aplicável à apresentação
dos pedidos de pagamento relativos a despesas pagas,
em numerário, pelos beneficiários aos seus fornecedores
no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural do
Continente (PDR2020).

Portaria n.º 202/2019 Define os termos e os critérios
aplicáveis ao projeto-piloto a adotar no âmbito do sistema de incentivo ao consumidor para devolução de embalagens de bebidas em plástico não reutilizáveis.

Portaria n.º 175/2019 Regulamenta as disposições do
Decreto-Lei n.º 68/2019, de 22 de maio, relativas ao registo de candidatura ao Programa de Arrendamento
Acessível.

Portaria n.º 176/2019 Regulamenta as disposições do
Decreto-Lei n.º 68/2019, de 22 de maio, relativas aos
limites de renda aplicáveis no âmbito do Programa de
Arrendamento Acessível.

Portaria n.º 177/2019 Regulamenta as disposições do
Decreto-Lei n.º 68/2019, de 22 de maio, relativas à inscrição de alojamentos no Programa de Arrendamento Acessível.

Portaria n.º 179/2019 Estabelece os requisitos imperativos das várias garantias aplicáveis às garantias de seguro
de arrendamento acessível.

Incentivos - candidaturas abertas
designação

prazo

Qualificação das PME “Contratação de recursos humanos altamente
qualificados—2018 AVISO NORTE-59-2018-42

De 17 de dezembro de 2018 a 17 de dezembro de 2019

Propriedade Intelectual e Industrial Aviso N.º 03/SI/2019

De 06 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019

Internacionalização – Projetos individuais Aviso 02/SI/2019

De 06 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019

SAICT PI 1.1 - Internacionalização Aviso 02/SAICT/2019

De 06 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019

SAICT Propriedade Intelectual Aviso 01/SAICT/2019

De 06 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019

Projetos de interesse Especial e de Interesse Estratégico de I&D | Proje- De 9 de dezembro de 2016 a 31 de dezembro de 2020
tos em Co-promoção Aviso N.º 26/SI/2016
Projetos de interesse Especial e de Interesse Estratégico de I&D - Projetos de I&D Individuais Aviso N.º 25/SI/2016

De 9 de dezembro de 2016 a 31 de dezembro de 2020

Proteção de Direitos da Propriedade Industrial AVISO 17/SI/2015

Decorre em contínuo

Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva - Regime Contratual de
Investimentos AVISO 06/SI/2017

De 7 de abril a 2017 a 31 de dezembro de 2020

Sistema de Incentivos Projetos de Formação em Processos de Inovação
AVISO 18/SI/2017

De 3 de julho de 2017 a 31 de dezembro de 2019

Projetos Demonstradores Individuais | Selos de Excelência
Aviso N.º 05/SI/2019

De 27 de março de 2019 a 31 de janeiro de 2020

Linha apoio à valorização turística do interior Aviso

Até 30 de novembro de 2019

Projetos de I&D Industrial à Escala Europeia Aviso N.º 16/SI/2019

De 12de julho a 18 de dezembro de 2019

Projetos Estruturados de I&D&I Aviso N.º 05/SAICT/2019

De 16 de julho 18de outubro de 2019

Projetos de I&D em Copromoção Aviso N.º 17/SI/2019

De 15 de julho a 15 de novembro de 2019

ofertas de emprego

https://iefponline.iefp.pt

Operador de Máquinas de Fabrico de Calçado e Similares (M/F) ID da Oferta 588925922
Pedreiro (M/F) ID da Oferta 588915856
Agricultor e Trabalhador Qualificado da Agricultura e Produção Animal Combinadas, Orientados para o Mercado
(M/F) ID da Oferta 588891869
Operador de Máquinas de Fabrico de Calçado e Similares (M/F) ID da Oferta 588922160
Operador de Máquinas de Fabrico de Calçado e Similares (M/F) ID da Oferta 588922170
Serralheiro Civil (M/F) ID da Oferta 588926590
Mecânico e Reparador de Veículos Automóveis (M/F) ID da Oferta 588926596
Empregado de Armazém (M/F) ID da Oferta 588926377
Para mais informações clique na oferta pretendida ou aceda ao iefponline

oferta de estágio
Técnico Operador das Tecnologias de Informação e Comunicação (Tic) (M/F)
Técnico e Assistente, de Fisioterapia e Similares (M/F)
Para consultar as ofertas de emprego e estágio disponíveis no IEFP clique neste link.
Caso pretenda divulgar alguma oferta de emprego e/ou estágio envie-nos a informação através do endereço sdee@mun-celoricodebasto.pt

