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01 . Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola - 5ª Edição
        

Patrocinador oficial:

Presidente: Paulo Águas Design: Helder CoelhoTextos: Ana Paula Nunes, Maria do Carmo Martins e Catarina Ribeiro.

Ficha Técnica:
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O Prémio Empreendedorismo e Inovação regressa pelo 5º ano consecutivo, com uma parceria 
renovada entre o Crédito Agrícola, a INOVISA e a Rede Rural Nacional.

Dedicado aos sectores agrícola, agro-industrial e florestal, o Prémio irá identificar e premiar os 
projectos mais inovadores do nosso país.
O prazo final para submeter as candidaturas é o dia 27 de julho.

Categorias:
Produção e Transformação
Comercialização e Internacionalização
Desenvolvimento Rural
Inovação em Consórcio: Grupos Operacionais
Projecto de Elevado Potencial promovido por Associados do Crédito Agrícola

Mais informações na página: 
http://www.premioinovacao.pt/o-futuro-nasce-no-presente/

Fonte: Rede Rural
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Fonte: Lift

Estão abertas desde o dia 2 deste mês, as candidaturas à 5ª edição do Prémio Intermarché 
Produção Nacional. É um projecto que pretende valorizar e promover a produção nacional 
e sensibilizar a sociedade para a importância do Sector Primário português.

Ao mesmo tempo, vai reconhecer e premiar os melhores projectos de produção 
sustentável, inovadora e tradicional, alinhando-se, desse modo, com o movimento de 
valorização nacional deste sector.

O Prémio Intermarché Produção Nacional, em 2018 distinguirá 4 categorias principais:
1 - Produção Primária
2 - Produtos Transformados
3- Inovação
4 - Ideias com potencial

Para mais informações e consulta ao regulamento visite a página:
https://www.premiointermarche.pt/2018/
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03 . Formação de curta duração em Fertilidade do Solo e Compostagem

A formação de curta duração em Fertilidade do Solo e Compostagem, vai-se realizar na 
ESAC nos dias 21, 23  e 24 de Maio de 2018. O curso terá a duração de 16h e será lecionado 
nos dias 21 e 23 das 9h30 às 12h30 e das 14h às 17h e no dia 24 das 9h00 às 13h00. 

As entidades que tenham protocolos com a ESAC beneficiam de um desconto de 20%  no 
preço do curso.
As informações sobre o curso podem também ser consultadas em 
http://portal.esac.pt/portal/portal/ingresso/cursosdecurtaduracao

Fonte: ESAC
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Os apoios previstos na Portaria nº 118/2018, de 30 de maio, em anexo, são concedidos sob 
a forma de subvenção «não reembolsável para os investimentos elegíveis até 700 mil euros 
e subvenção reembolsável para parte do investimento elegível […] até ao valor de 
investimento máximo de 5.000.000 euros por beneficiário» até 2020.

O apoio sob a forma de subvenção reembolsável tem um período de dois anos de carência, 
sendo amortizado no prazo máximo de cinco anos, a contar de cada pagamento efetuado. 
O prazo máximo de amortização pode ser prorrogado por mais dois anos, mediante 
requerimento do beneficiário», lê-se no documento.

O Governo estabelece como despesas elegíveis bens imóveis e móveis e despesas gerais, 
nomeadamente, «no domínio da eficiência energética e energias renováveis, “software” 
aplicacional, propriedade industrial, diagnósticos, auditorias, planos de “marketing” e 
estudos de viabilidade, acompanhamento, projetos de arquitetura e engenharia».

Segundo a portaria em causa, podem beneficiar destes apoios os jovens agricultores, com 
idades compreendidas entre os 18 e os 40 anos, e as pessoas coletivas, organizadas em 
sociedades por quotas, desde que os sócios gerentes sejam jovens agricultores.

A apresentação de candidaturas aos apoios efetua-se através de um formulário eletrónico 
disponível em www.pt-2020.pt. No que se refere às elegibilidades das operações, o 
Governo estabelece que podem beneficiar dos apoios os projetos que tenham um custo 
total superior a 25.000 euros, que evidenciem «viabilidade económica e financeira» e que 
cumpram as disposições legais aplicáveis aos investimentos, «nomeadamente em matéria 
de licenciamento».

Os pagamentos são efetuados pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas 
(IFAP), por transferência bancária. A portaria em causa entrou em vigor na terça-feira, dia 
01 de maio.

O Programa de Desenvolvimento Rural de Portugal – Continente, em vigor até 2020, foi 
aprovado na sequência da decisão da Comissão Europeia em dezembro de 2014 e visa o 
apoio às atividades do setor agrícola assente numa gestão eficiente dos recursos.

Fonte: Agrotec
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