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Norte 2020 reforça verbas para investimento em novos estabelecimentos
empresariais
O NORTE 2020 lançou dois novos programas para apoiar micro e pequenas empresas na criação de novos estabelecimentos, por exemplo nos setores da indústria ou do turismo, ou no aumento e diversificação da capacidade produtiva
das empresas. O Programa SISTEMA DE INCENTIVOS “INOVAÇÃO PRODUTIVA” (AVISO N.º 07/SI/2020) tem candidaturas abertas até 20 de abril, sendo que o SISTEMA DE INCENTIVOS “INOVAÇÃO PRODUTIVA” TERRITÓRIOS DE BAIXA
DENSIDADE (AVISO N.º 08/SI/2020) decorre até 7 de Setembro.
Do total de 67 milhões de Euros de fundo europeu canalizado para o investimento privado, 23,5 milhões de Euros deverá ser aplicado em projetos localizados em territórios de baixa densidade, mantendo-se a discriminação positiva para
a atração de investimento em áreas como Celorico de Basto. Mais informações em www.norte2020.pt.

Norte 2020 apoia ações de
qualificação em empresas

Norte 2020 financia criação de
novos negócios
SISTEMA DE INCENTIVOS “EMPREENDEDORISMO QUALIFICADO E CRIATIVO”, assim se intitula o novo concurso do
NORTE 2020 que visa apoiar a criação de novos negócios
(AVISO N.º 09/SI/2020).
Este programa, cujo prazo de candidaturas decorre até 20
de abril, tem por objetivo favorecer a emergência de novas empresas, nomeadamente em domínios criativos e
inovadores e o nascimento de mais empresas em setores
de alta e média-alta tecnologia.
São beneficiárias do financiamento empresas criadas há
menos de dois anos, e na avaliação das candidaturas apresentadas é valorizado o alinhamento com as prioridades
temáticas da Estratégia Regional de Especialização Inteligente. Mais informações em www.norte2020.pt/
concursos, na área Competitividade e Internacionalização.
Fonte:

O NORTE 2020 lançou um novo concurso designado
Projetos de Formação em Processos de Inovação AVISO
N.º 11/SI/2020, e que visa financiar ações de qualificação

em empresas, para aumentar a formação específica de
trabalhadores em domínios relevantes para a inovação
e internacionalização das empresas, bem como a formação de gestores para encetar processos de mudança
e inovação.
São beneficiários deste concurso, cujo prazo de candidaturas decorre até 30 de dezembro, empresas da região com projetos aprovados pelo NORTE 2020 no contexto dos apoios à inovação empresarial e ao empreendedorismo, bem como à qualificação e internacionalização.

Página 2 de 4

Alertas
Prazos IRS
Até 15 de fevereiro
Consulta e atualização, por transmissão
eletrónica, dos dados
relativos à composição do agregado familiar e outros elementos pessoais relevantes.
Até ao dia 25 de fevereiro
- Consulta e validação das faturas transmitidas por via eletrónica pelos comerciantes à Autoridade
Tributária e Aduaneira de forma a maximizar as possíveis
deduções e reembolso fiscal.

Prazos IMI
Prazo para senhorios
entregarem declaração e reduzirem IMI
foi alterado para de
1 a 20 de março
Em causa está uma
declaração que permite que senhorios
sejam contemplados
pelo regime especial
que impede que o
valor do Imposto
Municipal sobre os
Imóveis seja superior
ao recebido em rendas.

Celorico de Basto vê cinco novas empresas distinguidas
pelo IAPMEI com o estatuto de PME Lider´19
Celorico de Basto assiste à atribuição do estatuto de PME
Líder 2019 a cinco novas empresas, totalizando assim oito
empresas celoricenses reconhecidas pelo IAPMEI, nomeadamente:
- ADLA - ALUMINIUM EXTRUSION, S.A. - Obtenção e primeira
transformação de alumínio
- Albano Leita da Silva, Lda. - Serração de madeira
- Confecções Crisof ,Lda. - Confecção de outro vestuário exterior
em série
- DOMINGOS TEIXEIRA & Cª LDA - Comércio por grosso de produtos petrolíferos
- FABRIMATEX-MALHAS,LDA - Fabricação de meias e similares de malha
- Farmácia de Fermil, Unipessoal, Ldª -Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados
- José Daniel Ferreira Simões, S.A. - Comércio por grosso não especializado de produtos alimentares, bebidas e tabaco
- Marigrates - Talhos Novos Lda - Comércio a retalho de carne e produtos à base de
carne, em estabelecimentos especializados
Fonte: IAPMEI

Governo disponibiliza apoio financeiro direto a
trabalhadores que se mudem para o Interior
«Trabalhar no Interior» assim se intitula o novo programa que tem como objetivo
apoiar e incentivar a mobilidade geográfica de trabalhadores para os territórios do
Interior, fomentando assim a fixação de pessoas nestes territórios.
Um dos incentivos previsto é a medida Emprego Interior MAIS, que disponibilizará
um apoio inicial de até 4.827 euros para os trabalhadores que decidam mudar-se
para o Interior. Além desta medida, os estágios profissionais que se realizem no
Interior terão uma majoração de 10 pontos percentuais na comparticipação da bolsa pelo IEFP, bem como a majoração em 20% do prémio-emprego (conversão do
contrato de estágio em contrato sem termo).
O programa incluirá ainda incentivos às empresas para a contratação, com majorações especiais (de 25% no âmbito do Contrato-Emprego). Por outro lado, será complementado pelo Programa +CO3SO Emprego.
O Programa «Trabalhar no Interior» beneficia igualmente da medida de apoio ao
regresso de emigrantes, prevista no âmbito do Programa «Regressar», que passará
a contemplar uma majoração de 25% para os emigrantes que regressem a Portugal
e que vão trabalhar para territórios do Interior.
Para facilitar a mudança, será também lançado o programa «Habitar no Interior»,
para o desenvolvimento de redes de apoio locais e regionais para a divulgação e
implementação do «Chave na Mão», que vai incentivar projetos-piloto municipais
destinados ao arrendamento a custos mais acessíveis. Para tal, vai ser criada uma
rede que integra as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional
(CCDR), o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) e os Municípios.
O «Trabalhar no Interior» terá uma Bolsa de Emprego dedicada com divulgação de
ofertas de emprego para facilitar a identificação de necessidades de trabalhadores
e serão organizadas ações de promoção.
Fonte: www.portugal.gov.pt
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Programa +CO3SO privilegia o Interior
O +CO3SO (COnstituir, COncretizar e COnsolidar Sinergias e Oportunidades)
é um conjunto de programas transversais e multissetoriais dedicados a empresas, entidades da economia social e entidades do sistema científico e tecnológico.
O +CO3SO inclui vários programas complementares, nomeadamente, o
+CO3SO Emprego que visa apoiar o emprego e o empreendedorismo, incluindo o empreendedorismo social, através do apoio à criação de postos de
trabalho em pequenas e médias empresas e entidades da economia social.
Os apoios consistem na comparticipação integral de custos diretos com os
postos de trabalho criados, onde se incluem remunerações e despesas contributivas, bem como um apoio adicional de 40% para financiar outros custos associados.
O +CO3SO Competitividade, por sua vez, visa a captação de investimentos
exclusivamente para o Interior, e apoia a inovação e o empreendedorismo, a
investigação e o desenvolvimento tecnológico entre empresas e entidades
do sistema científico e tecnológico, o emprego qualificado, a requalificação e
formação em cursos superiores profissionais, o trabalho em rede que promova a qualificação das entidades envolvidas, bem como a sua internacionalização, e o pequeno investimento empresarial.
O +CO3SO Conhecimento é um programa de valorização do Interior, centrado nas atividades e processos das empresas e entidades do sistema científico e tecnológico, suportado em dinâmicas instaladas nos territórios do Interior. Visa promover a cocriação de conhecimento, inovação e valor na economia local, através do aumento do valor das atividades desenvolvidas pelas
empresas, que exigirão emprego mais qualificado, tornando-se, por essa via
mais competitivas. Em última instância ambiciona-se a fixação e a atração de
pessoas para os territórios do Interior, e a diversificação da base económica
destes territórios, o que os torna mais resilientes.
Por último, o +CO3SO Digital centra-se na modernização e no aumento de
eficiência nos setores do agroalimentar, saúde, turismo, automóvel, entre
outros, com base em tecnologias digitais emergentes (inteligência artificial,
bases de dados de grande dimensão, sistemas robóticos, ou utilização de
sensores para recolha de dados).
Os Programas Operacionais Regionais começarão a publicar Avisos em março.
Fonte: www.portugalgov.pt

Candidaturas a Medidas de apoio ao
emprego abrem em março
O IEFP vai receber candidaturas às medidas Contrato-Emprego, ContratoGeração e Estágios Profissionais a partir do dia 2 de março até 30 de junho.
Está também previsto um 2º período de candidaturas de 1 de Setembro a 15
de dezembro.

Legislação
Despacho nº 785/2020
Aprova as tabelas de retenção na fonte sobre
rendimentos do trabalho
dependente e pensões
auferidas por titulares
residentes no continente
para vigorarem durante o
ano de 2020

Portaria n.º 27/2020 de
2020-01-31
Procede à atualização
anual do valor do indexante dos apoios sociais
(IAS)

Portaria n.º 36-A/2020
de 2020-02-04
Procede à segunda alteração à Portaria n.º
214/2019, de 5 de julho,
que regulamenta a medida de Apoio ao Regresso
de Emigrantes a Portugal,
no âmbito do Programa
Regressar

Portaria n.º 3/2020 de
2020-01-13
Fixa o valor médio de
construção por metro
quadrado, para efeitos do
artigo 39.º do Código do
Imposto Municipal sobre
Imóveis, a vigorar no ano
de 2020

Incentivos - candidaturas abertas

designação

prazo

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

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

de I&D Individuais Aviso N.º 25/SI/2016
Proteção de Direitos da Propriedade Industrial AVISO 17/SI/2015

Decorre em contínuo

Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva - Regime Contratual de Inves-

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

timentos AVISO 06/SI/2017
Projetos de Formação em Processos de Inovação Aviso N.º 11/SI/2020

De 05/02/2020 a 30/12/2020

Sistema de Incentivos às Empresas Projetos Empreendedorismo Qualifica- De 05/02/2020 a 20/04/2020
do e Criativo Programa Aviso N.º 09/SI/2020
Projetos Individuais Territórios de Baixa Densidade Aviso N.º 08/SI/2020

De 05/02/2020 a 07/09/2020

Projetos Individuais Aviso N.º 07/SI/2020

De 05/02/2020 a 20/04/2020

Sistema de Incentivos Qualificação das PME Aviso N.º 06/SI/2019

De 27/01/2020 a 30/06/2020

Projetos Individuais de I&I Aviso N.º 04/SI/2020

De 27/01/2020 a 30/06/2020

Projetos em Co-Promoção Aviso N.º 03/SI/2020

De 27/01/2020 a 30/06/2020

Internacionalização das PME Aviso N.º 01/SI/2020

De 24/01/2020 a 25/05/2020

ofertas de emprego em Celorico de basto

https://iefponline.iefp.pt

Cozinheiro (M/F) ID da Oferta 588962510
Assistente de Venda de Alimentos ao Balcão (M/F) ID da Oferta 588953352
Operador de Máquinas de Fabrico de Calçado e Similares (M/F) ID da Oferta 588954300
As ofertas apresentadas são da responsabilidade do IEFP. Mais informação em iefponline

oferta de estágio
Engenheiro Industrial e de Produção (M/F) ID do Estágio 793222

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
Caso pretenda divulgar alguma oferta de emprego e/ou estágio envie-nos a informação através do endereço 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

