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Aberto período de candidaturas a medidas de apoio à contratação
Geração têm o segundo período de candidaturas a decorrer até ao dia 20 de dezembro.
A medida Contrato-Emprego consiste na atribuição de um
Decorre até ao dia 31 de dezembro de 2019 o período de

apoio financeiro aos empregadores que celebrem contra-

candidaturas à medida de apoio à conversão de contratos

tos de trabalho sem termo ou a termo certo, por prazo

de trabalho denominada CONVERTE+ . Esta medida, que

igual ou superior a 12 meses, com desempregados inscritos

tem por objetivos prevenir e combater o desemprego e

no IEFP. A medida Contrato-Geração, por sua vez, traduz-

promover a melhoria e a qualidade do emprego, consiste

se na cumulação do apoio financeiro previsto no âmbito da

num apoio transitório à conversão de contratos de traba-

medida Contrato-Emprego, com a dispensa parcial ou isen-

lho a termo em contratos de trabalho sem termo, atribuin-

ção total do pagamento de contribuições para o regime

do à entidade empregadora um apoio financeiro corres-

geral de segurança social, no caso de celebração de, pelo

pondente a quatro vezes a remuneração base mensal, com

menos, dois contratos de trabalho sem termo, a tempo

limite de sete vezes o valor do Indexante dos Apoios Soci-

completo ou parcial, simultaneamente, com jovem à pro-

ais (IAS), no montante de 3.050,32 euros, sendo que o

cura do primeiro emprego e desempregado de longa ou

apoio pode ser majorado.

muito longa duração.

Também as medidas Contrato-Emprego e Contrato-

Mais informações sobre estas medidas em iefponline

Estágios Profissionais

Candidaturas abertas até 20 de dezembro

oferta de estágio
em Celorico de basto

Decorre até dia 20 de dezembro de 2019 o segundo período de candidaturas
aos Estágios Profissionais. Esta medida, promovida pelo IEFP, consiste na
realização de estágios com a duração de nove meses, não prorrogáveis, e
dirige-se a desempregados inscritos no IEFP, sobretudo jovens entre os 18 e
os 30 anos de idade ou desempregados de longa duração (há mais de 12
meses no desemprego), entre outras situações.
Os estagiários têm direito a uma bolsa mensal, que varia em função do seu

Economista (M/F) ID do Estágio 784905
Técnico e Assistente, de Fisioterapia e
Similares (M/F) ID do Estágio 759093
Distribuidor de Mercadorias e Similares
(M/F) ID do Estágio 770699

nível de qualificação. Caso seja celebrado com o estagiário um contrato de
trabalho sem termo, no prazo máximo de 20 dias úteis a contar da data de
conclusão do estágio, é concedido à entidade promotora um prémio ao emprego. Mais informações em iefponline

Mais informações em iefponline
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Legislação
Portaria n.º 365/2019
de 2019-09-10
Aprova a Declaração
Modelo 10 - Rendimentos e retenções Residentes, e respetivas instruções de preenchimento
Declaração de Retificação n.º 49/2019 de
2019-10-04
Declaração de retificação à Lei n.º
119/2019, de 18 de
setembro, «Alteração
de diversos códigos
fiscais»
Decreto-Lei n.º
162/2019 de 2019-10
-25
Aprova o regime jurídico aplicável ao autoconsumo de energia renovável, transpondo parcialmente a
Diretiva 2018/2001

NORTE 2020 APOIA EMPRESAS QUE INVISTAM
EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Está a decorrer, até dia 29 de novembro, o período de candidaturas ao concurso NORTE-032019-39, lançado pelo NORTE 2020, que prevê a afetação de 10 milhões de Euros de fundos
europeus a empresas da região que invistam em eficiência energética através de processos e
equipamentos que demonstrem ganhos financeiros líquidos.
O regulamento do concurso, prevê o apoio à instalação de sistemas energeticamente eficientes, incluindo, por exemplo, centrais de ar comprimido, geradores de vapor, caldeiras, instalações frigoríficas e iluminação, à aquisição de veículos elétricos e de veículos movidos a gás natural ou conversão de veículos para gás natural, bem como à aposta em energias renováveis, através, por exemplo, da instalação de painéis solares ou sistemas alternativos de produção de
energia para autoconsumo.
Eficiência Energéticas nas Empresas

De 11 de setembro a 29 de novembro de 2019

Aviso Nº 02-2019-39

Garantia Mútua mais próxima das empresas com
novas soluções de financiamento
A Garantia Mútua lançou três novas soluções de
financiamento construídas à medida das necessidades de negócio das empresas.
A Linha Apoio ao Desenvolvimento de Negócio ADN 2018 foi reforçada com dois novos
instrumentos de apoio às PME´s, nomeadamente o "Apoio ao Desenvolvimento Negócio
2018 - Obrigações Fiscais”, no valor de 5 milhões de euros, que visa financiar os encargos
das PME com as adaptações necessárias à implementação dos novos requisitos associados

Decreto-Lei n.º
165/2019 de 2019-10
-30
Estabelece um mecanismo de autoliquidação do IVA relativamente a certas transmissões de bens de
produção silvícola
Portaria n.º 382/2019
de 2019-10-23
Sexta alteração ao
Regulamento que
estabelece Normas
Comuns sobre o Fundo Social Europeu,
aprovado em anexo à
Portaria n.º 60A/2015, de 2 de março

ao cumprimento voluntário de obrigações fiscais, sendo que o montante de financiamento
é de 200 000 euros por empresa, para um prazo de 5 anos. O segundo instrumento, designado "Apoio ao Desenvolvimento Negócio 2018 - Sucessão Empresarial e Incremento de
Escala”, criado com um montante de 100 milhões de euros, destina-se a fomentar a competitividade e a produtividade empresarial através do financiamento de processos de concentração e de aumento de escala das empresas, e processos de sucessão e de aquisição
de empresas. As operações elegíveis nesta linha incluem a aquisição de participações em
empresas, ou o incremento de participações sociais, em empresas existentes ou a constituir (neste caso, no âmbito de processos de sucessão), até ao montante máximo de 90% do
valor total do investimento. O montante mínimo de financiamento por empresa é de 250
000 euros e o máximo de 2 500 000 euros, para operações até 10 anos.
Por último, a nova "Linha Regressar” que abrange todos os Cidadãos Regressados a Portugal (CRP), emigrantes e lusodescendentes, independentemente da nacionalidade, que pretendam criar novos negócios ou adquirir partes sociais de empresas existentes. O montante máximo de financiamento por empresa é de 1.000.000 de euros, não podendo ser superior a 500.000 euros por cidadão regressado a Portugal, para operações com prazos máximos até 8 anos e possibilidade de beneficiar de um período de carência até 24 meses.
Para saber mais sobre estas soluções, que estarão disponíveis na segunda semana do mês
de Novembro, contacte a Agência Norgarante mais próxima de si.
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IAPMEI atribui o estatuto de PME líder 2019
a três empresas do concelho
José Daniel Ferreira Simões, S.A., Farmácia de Fermil, Unipessoal Lda, e Domingos Teixeira & C.ª Lda são três empresas do concelho de Celorico de Basto que viram o seu mérito reconhecido com
a atribuição do estatuto PME Líder 2019.
O estatuto PME Líder é um selo de reputação de empresas criado pelo IAPMEI que
visa distinguir o mérito das PME´s nacionais com desempenhos superiores, e é
atribuído em parceria com o Turismo de Portugal, um conjunto de bancos parceiros e as sociedades de garantia mútua, tendo por base as melhores notações de
rating e indicadores económico-financeiros.
Segundo o IAPMEI “O estatuto de PME Líder tem associado um conjunto de benefícios, como o acesso em melhores condições a produtos financeiros e a uma rede
de serviços, a facilitação da relação com a banca e um certificado de qualidade
para as empresas na sua relação com o mercado. Faz ainda parte dos objetivos deste programa estimular a eficiência do processo de intermediação bancária e potenciar o
alargamento do mercado de capitais a empresas de dimensão intermédia.”

Startup Voucher 2019-2022
Aberto período de candidaturas
Encontram-se abertas as
candidaturas ao StartUP
Voucher 2019, uma das
medidas da StartUP Portugal +, que dinamiza o desenvolvimento de projetos
empresariais que se encontrem em fase de ideia,
promovidos

por

jovens

com idade entre os 18 e os 35 anos, através de diversos
instrumentos de apoio disponibilizados ao longo de um
período de até 12 meses de preparação do projeto empresarial.
O período de candidaturas decorre até ao dia 26 de novembro de 2020, com candidaturas em contínuo, obedecendo a quatro cut-off dates:

Aberto período de candidaturas ao
Prémio start&go
Está aberto o período de candidaturas à 2ª edição do
Prémio

Start&go,

uma iniciativa desenvolvida pela plataforma de informação e formação START&GO, que tem por objetivo
distinguir Pequenas e Médias Empresas que se destacam pela sua vertente Empreendedora.
O prémio contempla quatro categorias, podendo as
empresas candidatar-se a qualquer um deles, nomeadamente:
Start&go—Inovação que distingue o desenvolvimento de um novo produto ou serviço que represente um
contributo relevante para o desempenho da empresa;
Start&Go—Internacionalização que distingue a
empresa que apresente uma performance excepcional
no seu processo de internacionalização;
Start&Go—Gestão que distingue a empresa com desempenho excepcional, visão estratégica e sistemas de
gestão que permitam melhorar continuamente o seu

• 26 de novembro de 2019;

desempenho;

• 26 de março de 2020;

Start&go—Startup que distingue a empresa com

• 26 de julho de 2020;

menos de 3 anos que tenha desenvolvido e colocado

• 26 de novembro de 2020;
A submissão de candidaturas ao StartUP Voucher é efetuada exclusivamente através da plataforma digital disponível para o efeito, no site do IAPMEI.

no mercado um produto comprovadamente inovador.
A formalização de candidaturas é efetuada através do
preenchimento do formulário disponível online em
www.startandgo.pt e envio do mesmo para

Fonte: IAPMEI

premio@startandgo.pt até ao dia 15 de dezembro.

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

De 15 de julho a 15 de novembro de 2019

Eficiência Energéticas nas Empresas Aviso Nº 02-2019-39

De 11 de setembro a 29 de novembro de 2019

Eficiência Energéticas nos Equipamentos Sociais
AVISO NORTE-03-2019-38

De 11 de Setembro a 29 de novembro 2019

ofertas de emprego em Celorico de basto

https://iefponline.iefp.pt

Pedreiro (M/F) ID da Oferta 588941695
Embalador Manual da Indústria Transformadora (M/F) ID da Oferta 588940239
Assistente de Venda de Alimentos Ao Balcão (M/F) ID da Oferta 588940250
Serralheiro Civil (M/F) ID da Oferta 588926590
Operador de Máquinas de Fabrico de Calçado e Similares (M/F) ID da Oferta 588925922
Operador de Máquinas de Fabrico de Calçado e Similares (M/F) ID da Oferta 588922160
As ofertas apresentadas são da responsabilidade do IEFP. Mais informação em iefponline

Os interessados em efetuar inscrição na Bolsa de Emprego podem fazê-lo nos Serviços da Câmara Municipal de Celorico de Basto, ou via eletrónica através do site http://www.mun-celoricodebasto.pt/pt/bolsa-de-emprego e enviar a inscrição para sdee@mun-celoricodebasto.pt
Para qualquer informação adicional contacte os Serviços de Desenvolvimento Económico e Empreendedorismo
Praça Cardeal D. António Ribeiro 4890-291 Celorico de Basto
Tel: (+351) 255 320 300 * Fax: (+351) 255 321 937 * www.mun-celoricodebasto.pt * sdee@mun-celoricodebasto.pt

