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Desenvolvimento Económico e Empreendedorismo

Tem uma ideia de negócio?
Sabe que passos deve dar para verificar a viabilidade da sua ideia?
Gostaria de criar o seu próprio emprego?
Tem informação sobre os apoios que pode obter?
Pretende contratar recursos humanos?
Conhece as medidas de apoio à contratação?
Pretende expandir o seu negócio?
Conhece as medidas e incentivos em vigor?
Gostaria de apresentar a sua ideia, esclarecer dúvidas e conhecer as medidas de apoio existentes?
Então contacte o Serviço de

Desenvolvimen-

to Económico e Empreendedorismo do

Município de Celorico de Basto e obtenha a informação necessária!

Norte 2020 apoia empresas que
invistam em eficiência
energética
Decorre até dia 29 de novembro o período de candidaturas ao concurso do Norte 2020 (Aviso Norte-032019-39) que prevê o apoio a empresas da região
que apostem na eficiência energética através de processos e equipamentos que demonstrem ganhos financeiros líquidos.
Este programa visa “o apoio a projetos que contemplem a implementação de ações que visem aumentar a eficiência energética e a utilização de energias
renováveis para autoconsumo nas empresas, contribuindo assim para a promoção da eficiência energética das empresas e para o aumento da competitividade da economia através da redução da fatura
energética “.
O regulamento do concurso prevê o apoio à instalação de sistemas energeticamente eficientes, como
centrais de ar comprimido, geradores de vapor, caldeiras, instalações frigorificas 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
da instalação de painéis solares ou de sistemas alternativos de produção de energia para autoconsumo.

Através deste apoio as empresas poderão obter até
70% de financiamento para os investimentos elegíveis, estando prevista a atribuição de incentivo não
reembolsável para as auditorias energéticas. Existe
ainda um mecanismo para premiar os projetos em função da redução de consumo de energia através da conversão parcial em fundo perdido do financiamento inicialmente atribuído, até um máximo de 30%.
Toda a informação relativa a este concurso está disponível no site do http://norte2020.pt/concursos/
concursos-abertos na área da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.
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Alertas

Medidas de apoio à contratação
Aberto período de candidaturas à medida converte+

Está aberto
o segundo período de candidaturas

às

medidas

Estágios Profissionais e Prémio
Emprego até ao
dia 20 de dezembro de 2019.
Mais informações
em https://
iefponline.iefp.pt

As alterações ao Código do
Trabalho, como o
alargamento do
período
experimental para jovens à procura do
primeiro emprego
e desempregados
de longa duração
ou a redução da
duração dos contratos a termo,
entraram em vigor a 1 de Outubro .
Para mais informações sobre as
alterações à lesgilação laboral e ao
código do trabalho clique no link:
https://
www.dgert.gov.pt

Está a decorrer o período de candidaturas à medida de apoio à conversão de contratos de trabalho denominada CONVERTE+ , medida esta que tem por objetivos prevenir e combater o
desemprego, em particular de públicos com maior dificuldade de integração no mercado de
trabalho, e promover a melhoria e a qualidade do emprego, incentivando a criação de vínculos
laborais mais estáveis.
A medida CONVERTE+ consiste num apoio transitório à conversão de contratos de trabalho a
termo em contratos de trabalho sem termo, atribuindo à entidade empregadora um apoio
financeiro correspondente a quatro vezes a remuneração base mensal, com limite de sete vezes o valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), no montante de 3.050,32 euros.
O apoio pode ainda ser majorado quando a conversão for relativa a um contrato celebrado
com trabalhadores com dificuldades particulares de acesso ao emprego (por exemplo pessoa
com deficiência e incapacidade), relativo a posto de trabalho localizado em território economicamente desfavorecido, e/ou celebrado com trabalhador do sexo sub-representado em determinada profissão. Com as majorações, que são cumuláveis entre si, o valor do apoio pode atingir o máximo de € 4.575,48.
A entidade empregadora pode submeter várias candidaturas no mesmo período de candidaturas, não havendo limite para o efeito. O período de candidaturas decorre até às 18h00 do dia
31 de dezembro de 2019.
Para mais informações deve consultar o aviso de abertura de candidatura e o guia de apoio à
apresentação de candidaturas na página dos apoios à contratação do portal iefponline.

Candidaturas às medidas
Contrato-Emprego e Contrato-Geração
Está aberto o segundo período de candidaturas
às medidas Contrato-Emprego e ContratoGeração.
Estas medidas, promovidas pelo IEFP, têm por
objetivos prevenir e combater o desemprego,
fomentar e apoiar a criação líquida de postos de
trabalho, incentivar a inserção profissional de
públicos com maior dificuldade de integração
no mercado de trabalho, promover a melhoria e a qualidade do emprego, incentivando vínculos laborais mais estáveis , e fomentar a criação de postos de trabalho localizados em territórios economicamente desfavorecidos, de forma a reduzir as assimetrias regionais.
A medida Contrato-Emprego consiste na atribuição de um apoio financeiro aos empregadores
que celebrem contratos de trabalho sem termo ou a termo certo, por prazo igual ou superior a
12 meses, com desempregados inscritos no IEFP, com a obrigação de proporcionarem formação profissional aos trabalhadores contratados.
A medida Contrato-Geração, por sua vez, traduz-se na cumulação do apoio financeiro previsto
no âmbito da medida Contrato-Emprego, com a dispensa parcial ou isenção total do pagamento de contribuições para o regime geral de segurança social, no caso de celebração de, pelo
menos, dois contratos de trabalho sem termo, a tempo completo ou parcial, simultaneamente,
com jovem à procura do primeiro emprego e desempregado de longa ou muito longa duração.
As entidades interessadas em candidatar-se a estas medidas devem apresentar candidatura no
portal iefponline, até às 18h00 do dia 20 de dezembro, estando as candidaturas sujeitas à aplicação de critérios de análise que constam na matriz definida no regulamento das medidas para
efeitos de pontuação mínima a atingir, e serão aprovadas até ao limite da dotação orçamental
estabelecida de 20 milhões de euros.
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IAPMEI lança Portal do
Financiamento

Novos apoios para jovens agricultores
O Ministério da Agricultura disponibilizou um montante total
de 35 milhões de euros para apoiar jovens agricultores. Tratase de verbas disponibilizadas através do Programa de Desenvolvimento Rural PDR 2020, distribuídas por 2 avisos, cujos
prazos de candidatura terminam a 8 de Novembro.
O aviso da Operação 3.1.2-Investimento de jovens agricultores na exploração agrícola (4º anúncio) contempla uma
verba de 20 milhões de euros, distribuída por diversos setores, nomeadamente viticultura (400 mil), cerealicultura (600
mil), fruticultura (6 milhões), olivicultura (2,6 milhões), horticultura e floricultura (5,4 milhões), pecuária intensiva (3,8
milhões) e pecuária extensiva (1,2 milhões).
O aviso relativo à Operação 3.1.1 - Jovens Agricultores (9º
Anúncio) destina-se a financiar o prémio à instalação. São 15
milhões de euros para atribuir a Jovens Agricultores, tendo
por base o objetivo de rejuvenescer o setor através do rejuvenescimento das empresas agrícolas e aumentar a atratividade
do setor aos jovens, promovendo o investimento e a participação no mercado.
Estas medidas abrangem todo o território nacional do continente, sendo elegíveis investimentos nas explorações cujo
valor total seja superior a 25 mil euros. Os apoios são concedidos a fundo perdido até 700.000 euros por beneficiário e
sob a forma de subvenção reembolsável entre este valor e
um limite máximo de cinco milhões de euros.
Refira-se que o Estatuto de Jovem Agricultor abrange jovens
com idades entre os 18 e os 40 anos, que tenham a agricultura como atividade profissional.
As candidaturas deverão ser submetidas através de formulário eletrónico, disponível no portal do PDR 2020 .

Apoio à agricultura familiar
No âmbito da reprogramação do Programa de Desenvolvimento Rural foi lançada uma nova medida de apoio à agricultura familiar, e que contempla um apoio aos produtores agrícolas que operam em circuitos de venda curtos .
A portaria , que se encontra para publicação, determina um
montante fixo a atribuir a cada produtor por deslocação semanal ao mercado, no valor de 48 euros, e que poderá ser
atribuído uma vez por semana ao longo de todas as semanas
do ano, até um limite de três anos, pelo que cada produtor
poderá receber até ao montante de 7.488 euros.
Esta medida prevê ainda que a aquisição de equipamentos de
apoio à atividade comercial poderá também receber uma ajuda entre 50% e 80%.
Poderão ser obtidas mais informações sobre a medida após a
publicação da respetiva portaria.

Já está online o novo Portal do Financiamento que
permite às empresas encontrar num único sitio
todas as soluções de financiamento com apoio
público que estão disponíveis para apoiar as empresas.
Este Portal visa ajudar os empresários a encontrar
o instrumento financeiro que melhor se adequa
ao seu projeto, setor de atividade e fase de vida
da empresa.
O Portal está alojado no site do IAPMEI e pode ser
consultado através do seguinte link https://
financiamento.iapmei.pt/inicio/home

Legislação
Lei n.º 76/2019, de 2019-09-02
Determina a não utilização e não disponibilização
de louça de plástico de utilização única nas atividades do setor de restauração e/ou bebidas e no comércio a retalho
Lei n.º 77/2019, de 2019-09-02
Disponibilização de alternativas à utilização de sacos
de plástico ultraleves e de cuvetes em plástico nos
pontos de venda de pão, frutas e legumes
Lei n.º 93/2019 de 2019-09-04
Altera o Código de Trabalho, aprovado pela Lei n.º
7/2009, de 12 de fevereiro, e respetiva regulamentação, e o Código dos Regimes Contributivos do
Sistema Previdencial de Segurança Social, aprovado
pela Lei n.º 110/2009, de 16 de Setembro
Lei n.º 98/2019 de 2019-09-04
Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Coletivas, em matéria de imparidades das
instituições de crédito e outras instituições financeiras, o Regime Geral das Infrações Tributárias e o
regime especial aplicável aos ativos por impostos
diferidos
Portaria n.º 289/2019 de 2019-09-05
Regulamenta os aspetos complementares da fatura
eletrónica
Lei n.º 119/2019 - Diário da República n.º
179/2019, Série I de 2019-09-18
Alteração de diversos códigos fiscais
Portaria n.º 323/2019 - Diário da República n.º
180/2019, Série I de 2019-09-19
Regula a criação da medida CONVERTE+, que consiste num apoio transitório à conversão de contratos
de trabalho a termo em contratos de trabalho sem
termo, através da concessão, à entidade empregadora, de um apoio financeiro .

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 18 de 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

Eficiência Energéticas nas Empresas Aviso Nº 02-2019-39

De 11 de setembro a 29 de novembro de 2019

ofertas de emprego em Celorico de basto

https://iefponline.iefp.pt

Pedreiro (M/F) ID da Oferta 588915856
Operador de Máquinas de Fabrico de Calçado e Similares (M/F) ID da Oferta 588925922
Serralheiro Civil (M/F) ID da Oferta 588926590
Mecânico e Reparador de Veículos Automóveis (M/F) ID da Oferta 588926596
Agricultor Trabalhador Qualif da Agricultura e Produção Animal Combinadas (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
As ofertas apresentadas são da responsabilidade do IEFP. Para mais informações clique na oferta pretendida ou
aceda ao 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

