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Foi recentemente lançada pelo IAPMEI a oitava fase 
de candidaturas ao Passaporte para o Empreendedo-
rismo, programa que conjuga apoio financeiro mensal 
com aconselhamento técnico ao desenvolvimento de 
ideias de negócio.

A medida é dirigida a jovens que pretendam desen-
volver projetos de empreendedorismo inovador e que 
tenham até 30 anos e licenciatura completa, ou até 34 
anos se tiverem o mestrado ou o doutoramento. No 
caso dos licenciados, se a licenciatura tiver sido obtida 
há mais de 3 anos, é necessário o comprovativo de ins-
crição no centro de emprego há mais de 4 meses.

Para concorrer, os jovens devem residir ou ter obtido 
o seu grau académico nas regiões Norte, Centro ou 
Alentejo, devendo nessas regiões ser desenvolvida a 
atividade  prevista no projeto empresarial apresentado.
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Passaporte para o Empreendedorismo 
recebe candidaturas até 15 de maio

“O novo período de programa-
ção de fundos europeus vai estar 
muito balizado pelo documento 
da Comissão Europeia chamado 
Estratégia Europa 2020” – afirmou 
Augusto Medina, presidente na 
SPI. Esse documento assume vá-
rias prioridades: a ideia de que a 
Europa deve ter um crescimen-
to inteligente e sustentável. O 
documento Europa 2020 é um 
documento chave para perceber 
aquilo que está planeado para 
os próximos anos. O orçamen-
to europeu é uma fração  muito 

pequena dos orçamentos dos 
estados-membros. Aquilo que 
cada Estado-membro contribui 
para o orçamento comum é mui-
to pouco. É cerca de um milhão 
de milhões de euros o orçamento 

da Comissão Europeia para 2014-
2020. Deste valor global, 32,5% é 
gasto com os fundos estruturais 
nos quais se inserem as ajudas a 
Portugal, que correspondem a 
cerca de 25 mil milhões de euros. 
Do orçamento total, 67,5% são 
utilizados para programas geri-
dos diretamente em Bruxelas. Um 
deles é o Horizonte 2020. Tudo o 
que diz respeito à política agríco-
la comum vai absorver mais de 
400 mil milhões de euros.

7ª CALL FOR 
ENTREPRENEURSHIP
O Programa de Ignição da Portu-
gal Ventures possibilita o acesso 
a investimento de capital de risco 
de projetos inovadores de base 
científica e tecnológica em fase 
Seed. Tecnologias de Informação 
e de Comunicação, Eletrónica & 
WEB, Ciências da Vida e Recursos 
Endógenos, Nanotecnologia e 
Materiais serão os setores de in-
vestimento privilegiados.

Os projetos selecionados pela 
Portugal Ventures beneficiarão 
de um investimento entre 100 a 
750 mil euros, num máximo de 
85% do orçamento do projeto.

As candidaturas à Call podem 
ser apresentadas de 28 de abril 
a 29 de maio diretamente pe-
los empreendedores ou através 
dos parceiros da Ignition Part-
ners Network: Anje, Beta-i, Bio-
cant, CEIM/U. Madeira, Cotec, 
DNA Cascais, Fábrica de Star-
tUps, IPN, Iscte, Net, Parkurbis, 
StartUp Lisboa, Teclabs, Univ. 
Aveiro, Univ. Algarve, Univ. Évo-
ra, Univ. Minho e Univ. Porto.

Para mais informações visite a pá-
gina www.portugalventures.pt.

ÍNDICE

O Passaporte para o Empreendedorismo é apoiado 
pelo FEDER, através dos Programas Operacionais Re-
gionais do Norte, Centro e Alentejo.

As candidaturas devem ser apresentadas até 15 de 
maio na página:
http://passaporteempreendedorismo.pt/passaporte/candidatura

Para mais informações visite a página: 
www.passaporteempreendedorismo.pt

VER ARTIGO COMPLETO 

Augusto Medina destaca prioridade de crescimento inteligente e sustentável

EMPRESAS VÃO TER APOIOS SIGNIFICATIVOS 
NA ESTRATÉGIA EUROPA 2020

BES EXPRESS BILL.
MAIS DE 13.000

EMPRESAS
PAGAM E RECEBEM

À HORA CERTA.

http://mailings.vidaeconomica.pt/files/newsletters/goto.php?goto=aHR0cHM6Ly93d3cuYmVzLnB0L3NpdGViZXMvY21zLmFzcHg_bGFiZWxpZD1CRVNFWFBSRVNTQklMTA==
http://www.vidaeconomica.pt/vida-economica-1/publicacoes-9/edicao-num-1536-do-vida-economica-de-11042014/atualidade/empresas-vao-ter-apoios-significativos-na-estrategia-europa-2020
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(continuação: NewsletterIncentivos nº 114, de 08-04-2014) 

REQUISITOS DE ATRIBUIÇÃO

O incentivo financeiro é atribuído aos empregadores que  preencham os 
seguintes requisitos cumulativos:
- situação contributiva regularizada perante a administração fiscal e a 

segurança social; 
- situação regularizada em matéria de restituições no âmbito do finan-

ciamento do Fundo Social Europeu; 
- não se encontrar em situação de incumprimento relativamente a 

apoios financeiros atribuídos pelo Instituto do Emprego e Formação 
Profissional (IEFP); 

- não se encontrar em incumprimento no que se refere às entregas de-
vidas no âmbito do regime do fundo de compensação do trabalho, do 
mecanismo equivalente e do fundo de garantia de compensação do 
trabalho, previstos na Lei nº 70/2013, de 30.8; 

- dispor de contabilidade organizada de acordo com o previsto na lei. 

Tais requisitos devem estar reunidos no momento de formalização da 
candidatura e durante o período em que se verifique a atribuição do 
apoio financeiro.

CANDIDATURA AO INCENTIVO

Para efeitos de obtenção do apoio financeiro, o empregador apresenta a 
candidatura online, no sítio https://incentivoemprego.gov.pt.  

A candidatura ao Incentivo é apresentada no decurso do trimestre civil 
em que se efetua a comunicação de admissão do trabalhador à segu-
rança social. No caso de essa comunicação ocorrer nos últimos 10 dias 
do trimestre, a candidatura pode ainda ser apresentada até ao dia 15 do 
mês subsequente.

PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO

O pagamento do apoio financeiro é efetuado trimestralmente, nos pra-
zos seguintes:
- até ao dia 30 de abril, relativamente ao trimestre correspondente aos 

meses de janeiro, fevereiro e março; 
- até ao dia 31 de julho, quanto ao trimestre correspondente aos meses 

de abril, maio e junho; 
- até ao dia 31 de outubro, no que se refere ao trimestre que abrange os 

meses de julho, agosto e setembro; 
- até ao dia 31 de janeiro, relativamente ao trimestre que inclui os me-

ses de outubro, novembro e dezembro. 

CUMULAÇÃO DE APOIOS

O incentivo pode ser cumulável com outros apoios ao emprego aplicá-
veis ao mesmo posto de trabalho, cuja atribuição esteja dependente de 
condições inerentes aos trabalhadores contratados.

MEDIDA “INCENTIVO EMPREGO”

PORTARIA N.º 17/2014, DE 27 DE JANEIRO 

PORTARIA Nº 286-A/2013, DE 16 DE SETEMBRO 

http://mailings.vidaeconomica.pt/files/newsletters/click.php?goto=aHR0cDovL3d3dy5mLWluaWNpYXRpdmFzLnB0
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2013.178S01&iddip=20131642
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.18&iddip=20140130
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APOIOS À COMUNICAÇÃO SOCIAL REGIONAL E LOCAL

RESPOSTA

Encontram-se abertas, até 28 de 
Abril de 2014, as candidaturas ao 
ICDE – Incentivo à Consolidação 
e ao Desenvolvimento das Em-
presas de Comunicação Social 
Regional e Local. Este concurso 
apoia projetos nas seguintes mo-
dalidades:
• Desenvolvimento tecnológico 

e multimédia: criação de novas 
formas e suportes de venda 
e distribuição da informação, 
através da utilização de recur-
sos tecnológicos avançados;

• Difusão do produto jornalístico: 
atividades de comunicação e 
marketing do produto jornalís-
tico;

• Expansão cultural e jornalística 
nas comunidades portugue-
sas: promoção da cultura e da 
língua portuguesas junto das 
comunidades portuguesas resi-
dentes no estrangeiro.

Podem candidatar-se, além dos 
operadores radiofónicos:

• As pessoas singulares ou cole-
tivas proprietárias ou editoras 
de publicações periódicas, em 
língua portuguesa, classificadas 
como portugueses nos termos 
da Lei de Imprensa, que:
1) Tenham como atividade prin-

cipal a edição de publicações 
periódicas;

2) Possuam contabilidade orga-
nizada;

3) Sejam de informação geral e 
de âmbito regional/local, des-
tinadas às comunidades por-
tuguesas no estrangeiro ou 
que estimulem o relaciona-
mento e o intercâmbio com 
os povos dos países e territó-
rios de língua portuguesa;

4) Tenham periodicidade não 
superior à mensal nos últi-
mos 6 meses anteriores;

5) Tenham nos últimos 6 me-
ses anteriores uma tiragem 
média mínima por edição de 
1000 ou 1500 exemplares, 
consoante a sua periodici-
dade seja, respetivamente, 
diária ou superior à diária, ou, 
no caso das que estimulem o 
relacionamento e o intercâm-
bio com os povos dos países 
e territórios de língua portu-
guesa, de 3500 exemplares;

• As pessoas singulares ou coleti-
vas proprietárias ou editoras de 
publicações editadas exclusiva-
mente em suporte digital, em 
língua portuguesa, classificadas 
como portuguesas nos termos 

da Lei de Imprensa, que:
1) Sejam de informação geral;
2) Tenham periodicidade não 

superior à mensal nos seis 
meses anteriores à data de 
apresentação do requeri-
mento da apresentação da 
candidatura;

3) Que de acordo com o respe-
tivo estatuto editorial, não 
tenham âmbito nacional;

4) Na data de apresentação da 
candidatura, provem possuir 
contabilidade organizada.

Em ambos os casos, as publica-
ções devem ter sido registadas no 
ex-Instituto da Comunicação So-
cial até à data da entrada em vigor 
do Decreto-Lei n.º 7/2005, de 6 de 
Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 35/2009, de 9 de Fevereiro; ou 
registadas após a entrada em vi-
gor do citado diploma, devendo 
perfazer, no mínimo, um ou cinco 

anos de registo e de edição inin-
terrupta na data de apresentação 
do Formulário de Candidatura, 
consoante tenham, respetiva-
mente, periodicidade diária ou 
superior à diária.

O apoio, a fundo perdido, pode 
chegar a 50% do financiamento 
necessário, com possibilidade de 
beneficiar de majorações:
• Entre 5% e 11%, para projetos 

destinados à comunicação so-
cial regional e local;

• Entre 5% e 10%, para projetos 
destinados à comunicação so-
cial regional e local em suporte 
de papel;

• 5%, para projetos destinados à 
comunicação social em suporte 
online.

Colaboração: www.sibec.pt 
sibec@sibec.pt - Tel.: 228 348 500

DICAS & CONSELHOS

Sou diretor de um pequeno jornal 
quinzenal cujo objetivo é divulgar 
a cultura minhota. Pretendo de-
senvolver um projeto que leve as 
notícias da região àqueles que ti-
veram de emigrar, no entanto, ne-
cessito de apoios financeiros para 
tal. Poderei concorrer a algum 
programa de incentivos?

http://www.sibec.pt


Preço unitário: €6.90

Brevemente:
Código Contributivo 2014
Código do Trabalho 2014

Nome 

Morada   

C. Postal      -      

E-mail   Nº Contribuinte          

r Solicito o envio de  exemplar(es) do(s) livro(s):
  r Código do IRC 2014 (€6.90)          r Código do IRS 2014 (€6.90)          r Código do IVA 2014 (€6.90)

r Para o efeito envio cheque/vale nº , s/ o , no valor de  €   ,  

r Solicito o envio à cobrança (Acresce 4€ para despesas de envio e cobrança).

ASSINATURA 

 R. Gonçalo Cristóvão, 14, r/c • 4000-263 PORTO

 http://livraria.vidaeconomica.pt  encomendas@vidaeconomica.pt  223 399 400

em pontos com vida nas compras online

CÓDIGOS DE BOLSO

Código do IRC 2014 Código do IRS 2014 Código do IVA 2014

Inclui a Reforma do Código 
do IRC - Lei nº 2/2014, 

de 16 de fevereiro.

Inclui o Decreto-Lei n.º 
442-A/88, de 30 de novembro 

que aprova este código.

Inclui o Decreto-Lei n.º 
394-B/84, de 26 de dezembro 

que aprova este código.

Também disponível
em formato digital

http://livraria.vidaeconomica.pt/juridico/1114-codigo-do-irs-2014-e-legislacao-complementar-9789727889617.html
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Os fundos europeus para a formação profissional, 
nomeadamente os que derivarem do novo ciclo de 
apoios Portugal 2020, “devem ter na sua base, como 
está elencado como princípio, a lógica do crescimen-
to económico e da criação de emprego”, considera 
o presidente do Instituto de Emprego e Formação 
Profissional (IEFP).

Em entrevista à “Vida Económica” à margem do con-
gresso da Associação Portuguesa de Fundição, Jorge 
Gaspar garante que “a palavra-chave é a empregabi-
lidade” e que “é preciso assumir-se, de uma vez por 
todas, a formação profissional como uma medida 
ativa de emprego”. Só correspondendo às necessi-
dades das empresas, a formação pode “dar lugar à 
criação de emprego na economia”.

Vida Económica – O novo quadro comunitário 
Portugal 2020 tem como prioridade, entre outras, 
o capital humano, a inclusão social e o emprego. 
Que articulação está a ser feita entre o Governo e 
o IEFP para a futura utilização dos fundos para a 
formação?

Jorge Gaspar – Os apoios europeus no quadro da 
formação devem ter na sua base, como está elencado 
como princípio, a lógica do crescimento económico e 
da criação de emprego. Nós, IEFP, estamos absoluta-
mente de acordo que o reforço financeiro das verbas 
para a formação profissional e do reforço das qualifica-
ções dos ativos e dos jovens deve ter em consideração 
a sua utilidade social e boa parte dela há de  medir-se 
com certeza no que toca à respetiva empregabilida-
de. Empregabilidade aqui entendida como criação de 
postos de trabalho e preenchimento de postos de tra-
balho por parte de trabalhadores qualificados.

NOTÍCIAS

ABERTAS AS 
INCRIÇÕES PARA 
A 6ª EDIÇÃO DO 
PRÉMIO EDP 
INOVAÇÃO

A 6ª edição do Prémio EDP Inova-
ção está em roadshow pelas di-
versas universidades do país para 
divulgar o conceito da iniciativa 
que pretende captar novos talen-
tos empreendedores na área das 
tecnologias limpas no setor da 
energia. 

Para além do prémio monetário, no 
valor de 50 mil euros, o grande ven-
cedor desta 6ª edição recebe ainda 
um programa de pré-aceleração de 
startups e uma viagem a São Paulo 
durante a qual terá a oportunida-
de de apresentar o seu projeto à 
EDP Brasil e estabelecer uma nova 
rede de contactos. Os três finalistas 
ganham também um ano de incu-
bação na EDP Starter, onde terão 
todo o apoio para desenvolver o 
seu projeto.

As inscrições estão abertas até 13 
de maio.

Para mais informações visite a página 
www.premioedpinovacao.edp.pt.

Fonte: www.ei.gov.pt

VER ENTREVISTA COMPLETA 

O Programa de Aceleração de Ne-
gócios “inRes – Entrepreneurship 
In Residence” promovido pelo 
Carnegie Mellon Portugal (CMU 
Portugal) destina-se a equipas 
empreendedoras com projetos 
sólidos de comercialização de um 
produto ou serviço na área das 
Tecnologias de Informação e Co-
municação (TIC).

O programa inclui uma fase de 

formação em Portugal, seguida 
de seis semanas de imersão em 
Pittsburgh e na Carnegie Mellon 
University, nos Estados Unidos.

A coordenação inRes está a car-
go do Programa Carnegie Mellon 
Portugal, financiado pela Funda-
ção para a Ciência e a Tecnologia 
(FCT) e apoiado pelo Conselho de 
Reitores das Universidades Portu-
guesas (CRUP), em parceria com 

a Carnegie Mellon University, a 
Pittsburgh Regional Alliance e a 
UTEN Portugal.

As candidaturas ao inRes encon-
tram-se abertas até ao dia 30 de 
abril.

Para mais informações consulte a 
página www.cmuportugal.org. 

Fonte: www.ei.gov.pt

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE NEGÓCIOS CARNEGIE 
MELLON PORTUGAL ACEITA CANDIDATURAS ATÉ 30 DE ABRIL

Presidente do IEFP diz que “a palavra-chave é a empregabilidade” 

“É PRECISO ASSUMIR A FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
COMO MEDIDA ATIVA DE EMPREGO”

NEWSLETTERS TEMÁTICAS

Subscrição Gratuita
http://mailings.vidaeconomica.pt

CONHEÇA AINDA OUTRAS FONTES DE INFORMAÇÃO MAIS 
ALARGADA DO GRUPO VIDA ECONÓMICA.

Aceda ao site www.vidaeconomica.pt, e entre em Subscrever Newsletter

http://mailings.vidaeconomica.pt
http://www.vidaeconomica.pt/vida-economica-1/e-preciso-assumir-formacao-profissional-como-medida-ativa-de-emprego
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COLÔMBIA

Bernardo Reynolds Carvalho, advogado 
da CCA – Ontier, afirma 

“A COLÔMBIA É UM PAÍS MUITO ATRATIVO 
PARA AS EMPRESAS PORTUGUESAS”

Um conjunto de opções políticas e económicas tornam hoje a Colômbia 
um país muito atrativo tanto para as empresas portuguesas como para 
qualquer investidor estrangeiro, afirma à “Vida Económica” Bernardo 
Carvalho, sócio e responsável para o mercado sul-americano da socieda-
de de advogados CCA – Ontier.

Convidado para partilhar a sua experiência, num workshop sobre a in-
ternacionalização para a Colômbia, realizado pela Câmara de Comércio 
e Indústria Luso-Colombiana, Bernardo Carvalho salienta a introdução 
de medidas de isenção de IRC “nos primeiros oitos anos, sobretudo nas 
regiões mais despovoadas” e a criação de um conjunto de zonas francas.

MAIA RECEBE SEMINÁRIO SOBRE 
O MERCADO COLOMBIANO

A Colômbia como mercado de oportunidade para as empresas nacionais 
será o tema do Seminário a realizar no próximo dia 30 de abril, na cidade 
da Maia.

Organizado pela CCILC – Câmara de Comércio e Indústria Luso-Colom-
biana, Câmara Municipal da Maia e Associação Empresarial da Maia, o 
evento decorrerá durante toda a manhã no Parque de Ciência e Tecnolo-
gia da Maia e destina-se a todos os empresários interessados no proces-
so de internacionalização para a Colômbia.

Esta iniciativa, que conta com o apoio da Vida Económica, insere-se no 
plano de atividades  da CCILC integrada no projeto  PRO_INTER financia-
do pelo QREN - Quadro de Referência Estratégico Nacional, no âmbito 
do COMPETE - Programa Operacional Fatores  de Competitividade.

Concurso Berlin Wine Trophy vai decorrer na Quinta da Boeira  

EXPORTAÇÕES DE VINHOS VALEM 
700 MILHÕES DE EUROS

As exportações de vinhos portugueses estão a subir em valor, tendo 
atingido os 700 milhões de euros em 2013 – afirmou Bianchi de Aguiar 
na apresentação do Berlin Wine Trophy. O certame vai acontecer pela 
primeira vez em Portugal de 29 de maio a 1 de junho com a desig-

nação de Portugal Wine Trophy, contribuindo para a divulgação dos 
vinhos portugueses. Bianchi de Aguiar foi escolhido como presidente 
deste evento que é considerado um dos mais importantes concursos 
de vinhos a nível mundial e conta com o patronato da OIV - Organiza-
ção Internacional da Vinha e do Vinho.

NOTÍCIAS • INTERNACIONALIZAÇÃO

VER ARTIGO COMPLETO 

VER ARTIGO COMPLETO 

Há investidores chineses e do 
Médio Oriente que querem 
apostar em Portugal. Quer atra-
vés da aquisição de participa-
ções, quer pela compra de 100% 
do capital de empresas em se-
tores “diferenciadores” ligados à 
carne de frango, laticínios, azeite 
e aquacultura.

Em entrevista à “Vida Económica” 
no dia do regresso de uma mis-
são ao Médio Oriente e na sema-
na em que o Governo aprovou a 
Estratégia Nacional para a Inter-
nacionalização do Agroalimen-
tar, Nuno Vieira e Brito, secretário 
de Estado da Alimentação, deixa 

um aviso às empresas exporta-
doras: é necessário assegurar 
relações duradouras com os mer-
cados. “Esse é o desafio da nossa 
internacionalização”.

VER ENTREVISTA 

Secretário de Estado da Alimentação visitou 
Kuwait, Arábia Saudita e Qatar 

CHINA E MÉDIO ORIENTE INVESTEM 
NO AGROALIMENTAR EM PORTUGAL

http://www.vidaeconomica.pt/colombia-e-um-pais-muito-atrativo-para-empresas-portuguesas
http://www.vidaeconomica.pt/vida-economica-1/publicacoes-9/edicao-num-1537-do-vida-economica-de-17042014/atualidade/china-e-medio-oriente-investem-no-agroalimentar-em-portugal
http://www.vidaeconomica.pt/vida-economica-1/exportacoes-de-vinhos-valem-700-milhoes-de-euros
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A um ano e meio do fim do prazo limite 
de execução do programa 

TAXA DE EXECUÇÃO DO PROMAR 
É DE APENAS 46,9%

A taxa de execução do PROMAR, incluindo Açores e Madeira, a um 
ano e meio do fim do prazo limite de execução do programa (2015), 
é de apenas 46,9%. E a taxa de compromisso é de 89,2% (93,2% no 
continente). A razão desta baixa percentagem prende-se com “dificul-
dades de crédito das empresas, que acabou por atrasar a realização 
de alguns investimentos programados”, explicou à “Vida Económica” o 
secretário de Estado do Mar, Manuel Pinto de Abreu.

O governante garante, no entanto, que o volume de investimento pro-
posto desde o final do ano de 2013 é de 144 milhões de euros, sendo 
o setor da transformação e aquicultura responsáveis por cerca de 70%. 
Aliás, diz o secretário de Estado que, se forem totalmente aprovadas as 
candidaturas à medida da transformação e aquicultura, “o investimen-
to aprovado neste eixo sofrerá um incremento de cerca de 46%” face 
ao aprovado desde o início do PROMAR.

VER ARTIGO COMPLETO 

CONCURSO VINHOS DE PORTUGAL 
TEM MAIS DE 500 PARTICIPANTES

PRODUTORES DE LEITE GANHAM 
MAJORAÇÃO NOS APOIOS SE ADERIREM 
ÀS ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES

O fim das quotas leiteiras, em 2015, e a liberalização do setor que 
ocorrerá a partir de então, deverá ser mitigada com várias medidas de 
apoio aos produtores de leite no âmbito do novo Programa de Desen-
volvimento Rural 2014-2020.

Num esclarecimento enviado à “Vida Económica”, o secretário de Es-
tado da Agricultura, José Diogo Albuquerque, esclarece que “o reju-
venescimento do setor do leite contará com majorações ao nível dos 
jovens agricultores”. Estes, terão “a possibilidade de, além do prémio 
à instalação (30 mil euros), ter uma majoração de 10 mil euros se per-
tencerem a organizações de produtores e mais uma majoração de até 
20 mil euros para os produtores que comprarem animais e/ou terra”. 
Aliás, frisa ainda José Diogo Albuquerque, “esta majoração foi criada a 
pensar no setor do leite”.

NOTÍCIAS • AGRICULTURA E PESCAS

VER ARTIGO COMPLETO 

Quando faltava um mês para o fe-
cho das inscrições, o concurso já 
tinha 500 vinhos inscritos, de 134 
produtores. A ViniPortugal espera 
que a edição de 2014 acolha o mes-
mo interesse e participação dos 
produtores nacionais que alcançou 
na edição de 2013 – que totalizou 

1007 candidaturas: 919 vinhos 
tranquilos e 88 vinhos fortificados.

Até 30 de abril os produtores po-
derão continuar a submeter os 
seus vinhos a concurso na página 
www.concursovinhosdeportugal.pt.

VER ARTIGO COMPLETO 

Edições digitais Vida Económica

Agora disponíveis no seu tablet 

www.evida-store.pt

Compatível com

iPad e

Android

http://livraria.vidaeconomica.pt/54-ebooks
http://www.vidaeconomica.pt/vida-economica-1/publicacoes-9/edicao-num-1536-do-vida-economica-de-11042014/pme/concurso-vinhos-de-portugal-tem-mais-de-500-participantes
http://www.vidaeconomica.pt/produtores-de-leite-ganham-majoracao-nos-apoios-se-aderirem-organizacoes-de-produtores
http://www.vidaeconomica.pt/vida-economica-1/publicacoes-9/edicao-num-1537-do-vida-economica-de-17042014/negocios-e-empress/taxa-de-execucao-do-promar-e-de-apenas-469
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Breves
CIÊNCIAS SOCIAIS E 
EMPREENDEDORISMO

O Santander Totta apoia o pri-
meiro centro de inovação em 
Portugal a ligar ciências sociais 
e empreendedorismo. Integra-
do na Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universi-
dade Nova de Lisboa, o centro 
pretende apoiar os estudantes 
e investigadores no desenvolvi-
mento de ideias de negócios e 
na criação de empresas privadas 
ou cooperativas de base cientí-
fica, que possam vir a atrair in-
vestimento e gerar emprego al-
tamente qualificado. Promoverá 
ainda a transferência de conhe-
cimento entre a faculdade e o 
mercado.

PO CENTRO ALTERA 
REGULAMENTO 
DA REABILITAÇÃO 
URBANA

O Regulamento Específico “Rea-
bilitação Urbana” do Programa 
Operacional do Centro foi alte-
rado, em particular o seu art.º 
21.º (“prazo das operações”).

Veja aqui a alteração.

NERSANT divulga 
GesINOV Corporate 
e RibaCertifica

No âmbito da sua estratégia de 
apoio às empresas, a NERSANT 
encontra-se a dinamizar e a 
apresentar por toda a região do 
Ribatejo dois projetos de apoio 
à atividade empresarial com fi-
nanciamento a fundo perdido, o 
GesINOV Corporate e o RibaCer-
tifica. O GesINOV é uma aplica-
ção informática. O RibaCertifica 
apoia a obtenção da certificação 
de sistemas da Qualidade, Segu-
rança Alimentar e Energia.

Taxa de execução 
ultrapassa os 60% 

INALENTEJO 
EXECUTOU 668 
MILHÕES DE EUROS

A execução financeira do INA-
LENTEJO – Programa Operacional 
Regional do Alentejo 2007 – 2013 
atingiu no final de 2013 os 668 mi-
lhões de euros, correspondente a 
uma taxa de execução de 60,05%, 
obtida com o melhor desempenho 
anual do programa.

Os 2253 projetos de investimento 
aprovados para a Região Alentejo 
representam um investimento to-
tal de 1378 milhões de euros, ten-
do obtido uma comparticipação 
comunitária FEDER de 893 milhões 
de euros.

Dos projetos contratados, 52,5% 
estão enquadrados nos setores da 
Competitividade, Inovação e Co-
nhecimento, tendo sido apoiadas 
633 empresas com um investimen-
to total aprovado no âmbito dos 
Sistemas de Incentivos às Empresas 
de 396 milhões de euros.

ARCOS DE VALDEVEZ CRIA VIA VERDE 
DE APOIO AO EMPREENDEDOR

A Câmara Municipal dos Arcos de Valdevez está a implementar mais 
uma nova medida de apoio ao desenvolvimento económico e em-
preendedorismo. Denominada “Via Verde ao Empreendedor”, preten-
de facilitar o relacionamento entre os agentes económicos e o Mu-
nicípio e agilizar os processos administrativos de licenciamento dos 
estabelecimentos de atividades económicas no concelho.

Esta Via verde aplica-se aos processos relativos às atividades indus-
triais; empreendimentos de turismo, alojamento local, atividades arte-
sanais e produtivas locais; estabelecimentos de restauração e bebidas; 
atividades de exploração agrícola e pecuária e atividades de explora-
ção Florestal.

APOIOS REGIONAIS

O Agrocluster do Ribatejo, com 
o apoio da Nersant – Associação 
Empresarial da Região de Santa-
rém, organiza o primeiro Agribu-
siness, Encontro Internacional de 
Negócios do setor agroalimentar 
. Vai decorrer entre 28 e 30 de 
abril em Santarém, no CNEMA.

A iniciativa traz a Portugal mais 
de 20 importadores estrangeiros 

de oito países (Holanda, Dina-
marca, Reino Unido, Luxembur-
go, Alemanha, Polónia, Emirados 
Árabes Unidos e Brasil) e reúne 
100 empresas nacionais e inter-
nacionais no Ribatejo. Estão pre-
vistas mais de 250 reuniões de 
negócios.

VER ARTIGO COMPLETO 

Iniciativa do Agrocluster do Ribatejo 
decorre entre 28 e 30 de abril 

AGRIBUSINESS TRAZ A PORTUGAL MAIS 
DE 20 IMPORTADORES ESTRANGEIROS

VER ARTIGO COMPLETO 

VER ARTIGO COMPLETO 

www.vidaeconomica.pt

Vida Económica

Boletim do Contribuinte

Jornal Fiscal

Vida Judiciária

Contabilidade & Empresas

Trabalho & Segurança Social

Registe-se agora!

www.vidaeconomica.pt
http://www.vidaeconomica.pt/vida-economica-1/publicacoes-9/edicao-num-1537-do-vida-economica-de-17042014/negocios-e-empress/agribusiness-traz-portugal-mais-de-20-importadores-estrangeiros
http://www.vidaeconomica.pt/arcos-de-valdevez-cria-verde-de-apoio-ao-empreendedor
http://www.qren.pt/np4/file/4310/02_Reabilitacao_Urbana_2014.pdf
http://www.vidaeconomica.pt/inalentejo-executou-668-milhoes-de-euros
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LINHA DE FINANCIAMENTO 
A BUSINESS ANGELS

 IN2:BA

Documento de divulgação

De 18/02/2014 a 30/06/2015

Formulário de Candidatura 

para as Entidades Veículo 

Pedido de Financiamento

NORTE

 Assistência Técnica - Comunidades 

Intermunicipais e Área 

Metropolitana do Porto

De 13/02/2014 a 30/06/2014 (18h) 

 Assistência Técnica - Organismos 

Técnicos Intermédios

De 13/02/2014 a 30/06/2014 (18h) 

 Assistência Técnica aos Órgãos 

de Governação 

De 13/02/2014 a 30/06/2014 (18h) 

MADEIRA

 Programa Rumos - Formação de 

Adultos (Formação Modular)

De 01/04/2014 a 30/04/2014

 Programa Rumos - Cursos 

Profissionalizantes (Escolas de 

Turismo)

De 01/05/2014 a 31/05/2014

QUEM SÃO OS DESTINATÁRIOS FINAIS DOS 
FINANCIAMENTOS JESSICA?

Os destinatários finais dos financiamentos JESSICA 
são as entidades, públicas ou privadas, colectivas 
ou singulares, que promovam projectos urbanos 

no âmbito de planos integrados de desenvolvimen-
to urbano sustentável. O acesso destas entidades a 
estes financiamentos é feito sempre através de um 
Fundo de Desenvolvimento Urbano.

Fonte: www.maiscentro.qren.pt

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

Programa Erasmus+
- Declaração de Retificação n.º 
23/2014, de 9 de abril (DR n.º 70, 
I Série, pág. 2344) – Retifica a Re-
solução do Conselho de Ministros 
n.º 15/2014, de 24 de fevereiro, 
da Presidência do Conselho de 
Ministros, que cria as agências na-
cionais para a gestão do Progra-
ma Erasmus+ em Portugal.

Programa Operacional Poten-
cial Humano
- Despacho n.º 4703/2014, de 1 de 
abril (DR n.º 64, II Série, pág. 8742) 
– Determina a alteração do regu-
lamento aprovado pelo despacho 

n.º 18223/2008, de 8 de julho, que 
aprova o Regulamento Específico 
da Tipologia de Intervenção 2.3, 
“Formações Modulares Certifica-
das”, do Eixo 2 “Adaptabilidade e 
Aprendizagem ao Longo da Vida”, 
do Programa Operacional Poten-
cial Humano (POPH).

PESCAS

Programa Operacional Pescas 
2007-2013
- Despacho n.º 5347/2014, de 16 
de abril (DR n.º 75, II Série, págs. 
10565 a 10566) – Determina a rea-
bertura das candidaturas ao Regi-
me de Apoio para a Atribuição de 
Compensações Socioeconómicas 

não Renováveis para Efeitos de 
Gestão da Frota de Pesca, no âm-
bito da medida Compensações 
Socioeconómicas prevista no 
Eixo Prioritário n.º 1 do Programa 
Operacional Pescas 2007-2013 
(PROMAR).

SAÚDE

Programa Modelar
- Portaria n.º 80/2014, de 9 de 
abril (DR n.º 70, I Série, págs. 2352 
a 2353) – Procede à terceira alte-
ração ao Regulamento do Progra-
ma Modelar, aprovado pela Por-
taria n.º 376/2008, de 23 de maio.

CONCURSOSLEGISLAÇÃO

P & R
INICIATIVA JESSICA

Data: 25 de abril de 2014

Blog: 
www.igniteportugal.clix.pt

Facebook: 
www.facebook.com/IgnitePortugalPT

O Ignite Portugal é um conjunto 
de eventos abertos à participação 
de todos, que giram em torno de 
apresentações sobre temas como 
inovação, criatividade, empreen-
dedorismo ou tecnologia, em que 

os apresentadores têm apenas 5 
minutos para falar, com 20 slides 
que rodam automaticamente a 
cada 15 segundos.

Fonte: www.ei.gov.pt

AGENDA
IGNITE PORTUGAL LISBOA - DEMOCRACIA E NÓS?

Registe-se e acompanhe as 
novidades, lançamentos, 

campanhas e outras iniciativas. 
Publicações especializadas  Edições técnicas  Formação e eventos

http://livraria.vidaeconomica.pt/
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.70&iddip=20140575
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.70&iddip=20140575
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=2&iddr=64.2014&iddip=2014012188
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=2&iddr=64.2014&iddip=2014012188
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=2&iddr=75.2014&iddip=2014013875
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=2&iddr=75.2014&iddip=2014013875
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.70&iddip=20140579
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.70&iddip=20140579
http://www.pofc.qren.pt/ResourcesUser/2014/Doc_Divulgacao_20140218_Final.pdf
http://www.pofc.qren.pt/ResourcesUser/2014/Formulario_EV_2014_02_17_final.docx
http://www.pofc.qren.pt/ResourcesUser/2014/Pedido_Financiamento_BA_Rev_COMPETE_final_2.xlsx
http://www.novonorte.qren.pt/fotos/editor2/InvestimentoPublico/at_03_2014.pdf
http://www.novonorte.qren.pt/fotos/editor2/InvestimentoPublico/at_02_2014.pdf
http://www.novonorte.qren.pt/fotos/editor2/InvestimentoPublico/at_01_2014.pdf
http://www.idr.gov-madeira.pt/portal/ficheiros/Rumos/concursos/RUMOS_02_2014.pdf
http://www.idr.gov-madeira.pt/portal/ficheiros/Rumos/concursos/RUMOS_03_2014.pdf
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No final de 2013, a taxa de exe-
cução do QREN atingiu 72,6% da 
dotação total de fundos prevista 
executar até 2015 – o que corres-
ponde a 15,5 mil M€ de volume 
de despesa (fundo) validada – e a 
taxa de realização atingiu 69,3% 
(da dotação total de fundos co-
munitários aprovados). Face ao 
final do terceiro trimestre de 
2013, as taxas de execução e de 
realização aumentaram 4,4 p.p. e 
1,4 p.p., respetivamente.

A despesa (fundo) validada no 
quarto trimestre ascendeu a 946 
M€, superior à execução registada 
no terceiro trimestre de 2013 (843 
M€) e à execução média trimestral 
de 2013 (837 M€), mas inferior à 
execução registada no trimestre 
homólogo de 2012 (1.367 M€).
A execução (fundo) em 2013 foi 
de 3.350 M€ (acréscimo de 15,6 
p.p. na taxa de execução do 
QREN em 2013), inferior à exe-
cução (fundo) em 2012, no mon-
tante de 3.843 M€ (acréscimo 
2012 face a 2011 de 17,9 p.p.).
Ao nível dos fundos continua a 

destacar-se a evolução registada 
no FSE, com uma taxa de exe-
cução de 80% - bem acima da 
média do QREN -, seguindo-se 
o FEDER com 71% e o Fundo de 
Coesão com 64%.
No quarto trimestre de 2013, o 
acréscimo de taxa de execução foi 
de 2,3 p.p. no FSE, 5,4 p.p. no FE-
DER e 5,4 p.p. no Fundo de Coesão.
Na análise da execução por PO, 
destaque para os que revelam 
uma taxa de execução superior à

média do QREN: PO Açores FSE 
(94%), PO VT na vertente FEDER 
(85%), PO Açores FEDER (82%), PO 
PH (80%) e PO Madeira FSE (78%).
Os níveis de certificação de des-
pesa à Comissão Europeia, até ao 
final de dezembro de 2013, evi-
denciam que a  totalidade dos PO 
ultrapassou a meta de execução 
imposta pela regra N+3/N+22, de 
final de 2013, o que implica que 
não haverá lugar a devolução de 
verbas à Comissão.

Fonte: Boletim Informativo Nº 22 
QREN (Informação reportada a 31 de-
zembro 2013)

Taxa de execução do QREN em 72,6%
PROGRAMA 
EUROPA CRIATIVA 
2014-2020 

Consulte através do link em 
baixo o regulamento do Progra-
ma Europa Criativa 2014-2020, 
publicado no Jornal Oficial da 
União Europeia, de 20 de de-
zembro de 2013. 

POLÍTICA DE COESÃO 
E INVESTIMENTO 
E POLÍTICA 
AGRÍCOLA COMUM

Consulte através do link em 
baixo os novos regulamentos 
para o período de programação 
2014-2020 da Política de Coe-
são e Investimento e da Política 
Agrícola Comum da União Euro-
peia, aprovados pelo Conselho 
da União Europeia e publicados 
no Jornal Oficial da União Euro-
peia a 20 de dezembro de 2013.
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Colaboraram neste número: Fernanda Silva Teixeira, João Luís de Sousa e Teresa Silveira.
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INDICADORES CONJUNTURAIS DO QREN

VER DOCUMENTO  VER DOCUMENTO  

Procura um meio para 
financiar as suas actividades?
Não procure mais, já encontrou.

AGROGARANTE - SOCIEDADE DE GARANTIA MÚTUA ,S.A .
Sector Agro-Industrial em todo o País

NORGARANTE - SOCIEDADE DE GARANTIA MÚTUA,S.A.

GARVAL - SOCIEDADE DE GARANTIA MÚTUA,S.A.

LISGARANTE - SOCIEDADE DE GARANTIA MÚTUA,S.A.

Braga

Porto

Aveiro

Coimbra

Leiria

Santarém

Lisboa

Albufeira

Viseu

Funchal

LISGARANTE - SOCIEDADE DE GARANTIA MÚTUA,S.A.
Agências: Lisboa 210 425 510 | Algarve 289 896 710 | Madeira 291 215 490 | www.lisgarante.pt | lisgarante@lisgarante.pt

GARVAL - SOCIEDADE DE GARANTIA MÚTUA,S.A.
Agências: Santarém 243 356 370 | Leiria 244 850 190 | Coimbra 239 853 750 | www.garval.pt | garval@garval.pt

NORGARANTE - SOCIEDADE DE GARANTIA MÚTUA,S.A.
Agências: Porto I 226 061 810 | Porto II 226 061 802 | Aveiro 234 373 020 | Braga 253 202 140 | Viseu 232 457 310 | www.norgarante.pt | norgarante@norgarante.pt

AGROGARANTE - SOCIEDADE DE GARANTIA MÚTUA,S.A.
239 854 310 | www.agrogarante.pt | agrogarante@agrogarante.pt

Taxa de execução do QREN em 72,6%...

No final de 2013, a taxa de execução do QREN atingiu 

72,6% da dotação total de fundos prevista executar 

até 20151 - o que corresponde a 15,5 mil M€ de volume 

de despesa (fundo) validada - e a taxa de realização 

atingiu 69,3% (da dotação total de fundos comunitários 

aprovados). Face ao final do terceiro trimestre de 2013, as 

taxas de execução e de realização aumentaram 4,4 p.p. e 

1,4 p.p., respetivamente.

A despesa (fundo) validada no quarto trimestre ascendeu 

a 946 M€, superior à execução registada no terceiro 

trimestre de 2013 (843 M€) e à execução média trimestral 

de 2013 (837 M€), mas inferior à execução registada no 

trimestre homólogo de 2012 (1.367 M€).

A execução (fundo) em 2013 foi de 3.350 M€ (acréscimo 

de 15,6 p.p. na taxa de execução do QREN em 2013), 

inferior à execução (fundo) em 2012, no montante de 

3.843 M€ (acréscimo 2012 face a 2011 de 17,9 p.p.).

Ao nível dos fundos continua a destacar-se a evolução 

registada no FSE, com uma taxa de execução de 80% - 

bem acima da média do QREN -, seguindo-se o FEDER 

com 71% e o Fundo de Coesão com 64%.

1  Com o fecho das contas do ano de 2013 do FSE, a reportar no 
primeiro trimestre de 2014, é expectável que esta taxa se venha 
a aproximar dos 75% de execução.

Evolução da taxa de execução  
por Programa Operacional (%)
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Evolução trimestral da taxa de execução por Fundos

�
��

��
��

��
��

��
�
��

��
��
��

�
��

�
��
��

��
��

��
�

��
��
��

��
�
��

��
��

��
��

��
�
��

��
��
�


�
��

�
��
��


�
��

��
�

��
��
��


�
�
��

��
��

��
��


�
�
��

��
��
�




��

�
��
��




��

��
�

��
��
��




�
��

��
��

��
��




�
��

��
��
�


�
��

�
��
��


�
��

��
�

��
��
��


�
�
��

��
��

��
��


�
�
��

��
��
�


	
��

�
��
��


	
��

��
�

��
��
��


	
�
��

��
��

��
��


	

����
���

�����
��

�
�


�

�	

	


	�

��

��

��
��

��

	
�


�

��

	�

��
��

��
��

�	
�� ��


�

��

��

	�

��

��

��
��

��

�
�


� 
�

�


��

��

��

��

��

��

��

��

��

�

No quarto trimestre de 2013, o acréscimo de taxa de 

execução foi de 2,3 p.p. no FSE, 5,4 p.p. no FEDER e 5,4 p.p. 

no Fundo de Coesão.

Na análise da execução por PO, destaque para os que 

revelam uma taxa de execução superior à média do QREN: 

PO Açores FSE (94%), PO VT na vertente FEDER (85%), 

PO Açores FEDER (82%), PO PH (80%) e PO Madeira FSE (78%).

Os níveis de certificação de despesa à Comissão Europeia, 

até ao final de dezembro de 2013, evidenciam que a 

Evolução da taxa de execução do QREN
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http://www.spgm.pt/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:347:SOM:PT:HTML
http://www.qren.pt/np4/np4/?newsId=4048&fileName=Europa_Criativa.pdf

