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Sistemas de Incentivos ao Investimento das Empresas
Os Sistemas de Incentivos ao Investimento Empresarial, definidos no âmbito do
Programa Operacional Factores de Competitividade do QREN – Quadro de Referência
Estratégico Nacional, são um dos instrumentos fundamentais das políticas públicas
de dinamização económica e visam o acréscimo de produtividade e de
competitividade das empresas e a melhoria do perfil de especialização de Portugal.

Sistemas de Incentivos
Foram criados 3 Sistemas de Incentivos para as Empresas que privilegiam os
investimentos ligados à inovação, ao empreendedorismo, e aos factores mais
imateriais da competitividade:
•

SI Inovação – Sistema de Incentivos à Inovação;

•

SI Qualificação e Internacionalização de PME;

•

SI I&DT – Investigação e Desenvolvimento Tecnológico;

Candidaturas
As candidaturas são apresentadas via internet, em formulário electrónico
disponibilizado
no
Portal
Incentivos
QREN.
Os concursos são temáticos e são objecto de divulgação através de aviso, no Portal
QREN, no qual são definidos o tema, o orçamento, os critérios de selecção e as
condições e regras específicas de cada concurso.

Contactos

Alameda D. Pedro V, nº 79
S/Loja – Sala F
4430-115 Vila Nova de Gaia

Candidaturas
estágios do IEFP .

- As candidaturas aos
estágios profissionais do
IEFP foram retomadas,
com novas regras, a
redução da duração do
estágio de 12 para 9
meses e a exclusão de
médicos e enfermeiros
do programa são as
principais alterações.
A partir de agora, as
autarquias passam a
poder contratar jovens
até 35 anos de idade,
ao
abrigo
deste
programa que permite
uma bolsa paga, em
parte pelo IEFP.
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Prémio do Jovem Empreendedor
Estão abertas, até 30 de Setembro, as candidaturas ao Prémio do Jovem Empreendedor. Trata-se de
uma iniciativa promovida pela ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários, com o apoio do
Instituto de Emprego e Formação Profissional, que tem por objectivo dinamizar o espírito empreendedor e premiar os jovens e as empresas inovadoras, em fase de criação ou expansão.
Podem concorrer ao Prémio jovens portugueses com idade compreendida entre os 18 e os 35 anos,
promotores de projectos de criação ou expansão de empresas, em qualquer sector de actividade, com
características inovadoras e exequíveis do ponto de vista financeiro e operacional.
Os concorrentes deverão apresentar um plano de negócios devidamente fundamentado, que deverá
seguir determinada estrutura. Para facilitar a apresentação das candidaturas, a organização colocou
on-line um plano de negócios modelo e um manual de apoio ao preenchimento do mesmo, o
promotor do melhor projecto será contemplado com um prémio no valor de 19.500 €.

Altas temperaturas, menor
desempenho
As elevadas temperaturas
que se fazem sentir estão a
prejudicar a produtividade
dos
trabalhadores.
As
conclusões são de um
estudo da agência espacial
norte-americana
(NASA).
Com uma temperatura de
34º C no local de trabalho, a
produtividade baixa quase
40%, e a frequência de erros
sobe 75%.
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