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H I S T O R I A L

A ADES - Associação Empresarial 
do Sabugal inicialmente criada como As-
sociação de desenvolvimento em 2002, 
converteu-se numa Associação Empresarial 
desde meados 15 de janeiro de 2015, sendo 
reconhecida de utilidade pública.

Trata-se de uma Associação sem fins 
lucrativos, sedeada na Rua Dr. João Lopes 
n.º 23, 6320-420 Sabugal (por detrás do 
Centro de Saúde do Sabugal), que aposta 
na qualidade dos serviços, prioridade que 
conjuntamente, com a capacidade de inter-
pretar as necessidades e desejos dos asso-
ciados torna, como ambição da ADES sa-
tisfazer, ou até mesmo exceder, de forma 
consistente, as suas expectativas. É com 
grande júbilo, que se verifica este esforço 
premiado com a confiança que começa a 
estar patente nos nossos associados.

O Desenvolvimento de uma ativida-
de, não é tarefa fácil, mas menos fácil é o 
Desenvolvimento de um território do inte-
rior desertificado. O facto de não ser uma 
tarefa fácil, não pode ser desculpa para que 
os agentes intervenientes desistam, ou ati-
rem a toalha ao chão antes do tempo regu-
lamentar. O tempo regulamentar, quando 
se trata de territórios, não termina enquan-
to houver pessoas e entidades públicas ou 
privadas dispostas a lutar pela melhoria do 
território. Em todos os processos de desen-
volvimento, o alvo principal, é o ser huma-
no, enquanto destinatário final e usufrutuá-
rio dos processos.

Os serviços prestados, assentam numa 
assistência, manutenção, formação aos mais 
diversos níveis, bem como projectos de 
investimento no âmbito do novo Quadro de 
Apoio Comunitário, com especial preocu-
pação assente nas mais recentes normas de 
modo geral.

A ADES oferece aos seus Associados 
um leque de serviços, que como já referido 
é de qualidade, e aliada a uma boa assistên-
cia, que é uma das maiores, senão a maior, 
vantagem no intuito, da ADES se querer 
apresentar como uma parceira, de todas as 
entidades, em todas as frentes e lutar para 
a concretização do objectivo comum, “O 
DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO 
DO SABUGAL”.

BOLETIM INFORMATIVO   | 15 JANEIRO DE 2019 

TERRAS DO LINCE

ADES – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO SABUGAL
RUA DR. JOÃO LOPES, 23 6320 – 420 SABUGAL          PESSOA COLETIVA DE UTILIDADE PÚBLICA

g e r a l @ a d e s . p t  w w w . a d e s . p t  

271 752 056

271 752 056
967 716 858
Fax. 271 752 056

SERVIÇOS E APOIOS:

APOIO AO EMPREENDEDO-
RISMO

EL ABORAÇÃO DE         
CANDIDATURAS DIVERSAS

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

APOIO AO COMÉRCIO E 
SERVIÇOS

APOIO ÀS JUNTAS DE 
FREGUESIA

APOIO AOS ARTESÃOS E 
PRODUTORES LOCAIS

ESTUDOS DE VIABILIDADE 
ECONÓMICO-FINANCEIRO

OPORTUNIDADES DE 
NEGÓCIO E DE EMPREGO



|  2  |

BOLETIM INFORMATIVO

  P L A N O  D E  A T I V I D A D E S  D E  2 0 1 9

P L A N O  D E  A T I V I D A D E S  2 0 1 9

O Plano de Atividades e orçamento previ-
sional para o ano de 2019 da Associação 
foi aprovado em Assembleia Geral que 

decorreu no dia 7 de dezembro de 2018 e está dispo-
nível online no site da ADES e poderá ser consultado 
aqui: http://www.ades.pt/sites/default/files/anexos/
plano_de_atividades_ades_2019.pdf

O documento procura ser exaustivo e sintético na 
exposição das atividades que a ADES pretende im-
plementar durante o seu exercício em 2019. Exaus-
tivo, porque procura expor ao máximo as atividades 
mais relevantes que a ADES pretende levar a efeito e 
sintético, porque tais menções são demonstradas de 
forma simples. Continuaremos a desenvolver a nossa 
atividade, agora também num espírito de prestação 
de serviços às diferentes comunidades empresariais 
(comércio, indústria, construção, serviços e restau-
ração), assim como dar continuidade e reforçar os 
apoios às Juntas e Uniões de Freguesias, IPSS´s e 
outras Associações, Artesãos e Produtores Locais, e 
pessoas singulares com espírito empreendedor.

Avizinham-se tempos de mudança, pelo que acre-
ditamos que o ano 2019 será finalmente ano de aber-
tura de diversos avisos de concurso que ainda aguar-
damos desde o início deste Quadro Comunitário de 
Apoio, mas para além disso será também um ano de 
continuidade do trabalho já iniciado com algumas 
candidaturas já em execução. Desta forma, a ADES 
propõe-se realizar um conjunto de ações capazes 
de ir ao encontro das necessidades das Empresas e 
demais Entidades Associadas e que irão focar-se es-
sencialmente nas áreas do apoio empresarial, apoio 
autárquico, apoio associativo, apoio ao artesão e 
produtor local, formação profissional e eventos. A 
participação da ADES em diferentes projetos, com 
diferentes parceiros é outro aspeto que queremos 
atingir e salientar. A ADES terá cada vez mais, que 

afirmar-se como uma âncora das empresas do Con-
celho do Sabugal e Concelhos limítrofes, servindo de 
porta voz junto das diferentes entidades que tutelam 
a atividade empresarial. O futuro será feito por todos 
nós e contando com todos vós.

A Associação Empresarial do Sabugal tem como 
objetivos representar, defender, promover e apoiar 
as empresas, funcionando como uma plataforma de 
intervenção dos diferentes interesses, oferecendo ser-
viços que potenciem a sua competitividade.

Irá também dar continuidade aos serviços que já 
presta a nível de apoio às Juntas de Freguesias, às 
IPSS`s e outras Associações, aos Artesãos e Produ-
tores locais, e ao Empreendedorismo de uma forma 
generalizada.

A ADES tem como objetivo prestar apoio e desen-
volver projetos em diversas áreas, nomeadamente 
formação profissional, projetos, consultoria, comu-
nicação e marketing.

Para além de todos os benefícios que a Associa-
ção Empresarial do Sabugal presta aos Associados 
que nos solicitam apoio e serviços, nomeadamente 
a realização de diversas candidaturas aos fundos 
comunitários e o trabalho em rede, importa realçar 
futuramente a representatividade sectorial significa-
tiva e que integra representantes de empresas com 
dimensão e que fazem parte da identidade do Conce-
lho do Sabugal, conjugando juventude e experiência, 
imbuída no espírito de acrescentar valor ao Conce-
lho e à Região.

O Presidente da Direção da ADES
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A ADES – Associação Empresarial do Sabugal informa os Empresários:

REDUÇÃO DE TAXAS DE PORTAGEM - 
TERRITÓRIOS DE BAIXA DENSIDADE
A Portaria 328-A/2018, de 19 de dezembro, procede à alteração e 
alargamento do regime de modulação do valor das taxas de porta-
gem, criado pela Portaria n.º 41/2012, de 10 de fevereiro, e altera-
do pela Portaria n.º 196/2016, de 20 de julho.

Para além de ser dada continuidade ao regime de descontos dife-
renciados por períodos horários já anteriormente em vigor para 
os veículos de transporte rodoviário de mercadorias por conta de 
outrem ou público, das Classes 2, 3 e 4, embora com descontos 
mais significativos, é criado um regime totalmente novo, designado 

“regime alargado”, aplicável a veículos de transporte de mercado-
rias das Classes 1, 2, 3 e 4 afetos a empresas com sede e atividades 
em territórios de baixa densidade.

Para ver as concessões e autoestradas em que se aplicam os des-
contos, bem como o modo de habilitação ao mesmo, e as condições 
de elegibilidade de empresas e veículos, e para ver quais são os 
territórios de baixa densidade, clique aqui.

Poderá solicitar o apoio sempre que reúna os requisitos previstos 
na Portaria  328-A/2018. No entanto, se o fizer durante o período 
transitório (até 31-03-2019) , o apoio terá efeitos a 01-01-2019.

O acesso ao regime de redução de taxas de portagem para em-
presas com sede e atividades em territórios de baixa densidade – 
designado por “regime alargado” –, pode ser solicitado, conforme 
despacho de Sua Exa o Secretário de Estado das Infraestruturas 
de 26 de Dezembro de 2018,  junto dos serviços regionais do IMT 
da área de morada da sede da empresa, até 31-03-2019, sem per-
da do direito aos descontos desde 01-01-2019, ou desde a data em 
que o interessado verifique todas as condições de elegibilidade (no-
meadamente, utilização de dispositivo eletrónico nos veículos em 
causa).

Para mais informações consulte o seguinte link: http://www.imt-
-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Noticias/Paginas/pedido-habilitacao-
-reducao-taxas-portagem.aspx
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  A T I V I D A D E S  E  E V E N T O S

A ADES – ASSOCIAÇÃO EM-
PRESARIAL DO SABUGAL reali-
zou em dezembro de 2018 no Auditório 
Municipal do Sabugal o Workshop Sabu-
gal + Turístico, um projeto de Formação-
-Ação que abrange 19 PME do setor do 
Turismo com vista ao aumento das qua-
lificações específicas dos colaboradores 
e empresários e encetando processos de 
mudança e inovação na gestão das em-
presas, nas temáticas de Marketing e pu-
blicidade e Marketing e Gestão dos Ca-
nais Online.

Foram apresentados alguns casos prá-
ticos das intervenções que decorrem nas 
Empresas nomeadamente nas Empresas 
de Restauração.

No final decorreu uma pequena mostra 
gastronómica disponibilizada por algu-
mas Empresas Beneficiárias.

Brevemente serão agendados mais dois 
Workshops para as Empresas de aloja-
mento e Restauração.

WORKSHOP 
SABUGAL + 
TURÍSTICO (ADES):

PORTAL SMARTFARMER 
BEIRA INTERIOR QUER 
APROXIMAR PRODUTORES 
E CONSUMIDORES

O PORTAL SMARTFARMER 
BEIRA INTERIOR, pretende aproxi-
mar produtores agroalimentares e con-
sumidores, e promover iniciativas de co-
mércio solidário nos distritos da Guarda 
e de Castelo Branco.

O projeto é promovido numa parce-
ria que envolve a Organização Não Go-
vernamental para o Desenvolvimento 
OIKOS e os Institutos Politécnicos da 
Guarda e de Castelo Branco, tendo ainda 
apoio para a implementação de 2 Asso-
ciações a ADES – Associação Empresa-
rial do Sabugal e a APPIM - Associação 
de Agricultores para Produção Integrada 
de Frutos de Montanha (trabalho de pro-
ximidade).

Segundo João Fernandes, presidente 
da OIKOS, a plataforma tem uma apli-
cação para a internet e duas para telemó-
veis.

Aquilo que o SmartFarmer vem ga-
rantir é exatamente um sistema de agre-
gação com recurso à tecnologia, que 
permite agregar pequenas quantidades, 
que permite estabelecer acordos com as 
instituições particulares de solidariedade 
social (IPSS) e as Misericórdias, de re-

gularidade no abastecimento de produtos 
agro-alimentares.

As IPSS e as Misericórdias resolvem 
o problema de poderem comprar produ-
tos localmente, no âmbito da denomina-
da “restauração coletiva”.

Há boas indicações quer por parte dos 
produtores, quer por parte dos consumi-
dores. Estamos conscientes de que o pro-
jeto é muito válido, na medida em que, 
por exemplo, já foi reconhecido como 
uma boa prática pela própria União Eu-
ropeia.

O presidente da OIKOS vaticina que, 
no primeiro trimestre deste ano, haverá já 
“uma velocidade de cruzeiro”, na Beira 
Interior, “em termos da plataforma Smart 
Farmer”.

Pretende-se potenciar os agriculto-
res, potenciar a produção alimentar e 
criar condições para que ela chegue com 
maior facilidade ao consumidor final.

Este projeto abrange as possibilida-
des de rentabilizar a agricultura como 
atividade, de potenciar novos empreen-
dedores, criar novas iniciativas capaz de 
acolher gente que goste da atividade, mas 
que reveja neste próprio modelo um valor 
para os produtos que vai desenvolvendo.

O projeto, iniciado em setembro de 
2017, envolvendo a OIKOS, a Asso-
ciação de Agricultores para Produção 
Integrada de Frutos de Montanha e a 
Associação Empresarial do Sabugal, e 
prevê-se haver novidades para breve.

Consulte o projeto em: 
http://www.smartfarmer.pt
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 A T I V I D A D E S  M A I S  R E C E N T E S  D O  C L D S  3 G

No passado dia 13 de Dezem-
bro, o CLDS 3G Sabugal Ativo 
realizou o V Natal Sénior, uma 
tarde convívio com idosos do 
concelho. Participaram cerca de 
duzentas pessoas, com momen-
tos de partilha, animação musi-
cal (muita dança!) e boa dispo-
sição.

O CLDS 3G agradece à ADES, 
à União de Freguesia de Sabugal 
e Aldeia de Santo António, ao 
Restaurante Mira côa e aos Bom-
beiros de Sabugal. Um Bem Haja 
a Todos e umas Felizes Festas!

V Natal Sénior,

ADES – MERCADINHO DE 
NATAL 2018

A ADES – Associação Empresarial do Sa-
bugal com apoio do CLDS 3 G, promoveu em 
parceria com o Município do Sabugal, de 7 de 
Dezembro a 6 de Janeiro  em casinhas/quios-
ques de madeira, uma nova edição do Merca-
dinho de Natal.

Este certame teve como principal finalidade a 
promoção e divulgação de atividades, nomea-
damente as que estão associadas ao mundo ru-
ral e ao artesanato da região, e contribuiu para 
promover as artes e ofícios do Concelho do 
Sabugal e da Região. 
O evento contou com 14 casinhas/quiosques 

de madeira destinadas às Artes e Ofícios, 
onde participaram 23 Artesãos e Produtores 
Locais. Pretendeu-se oferecer muita animação 
a todos os visitantes, bem como proporcionar a 

venda de produtos propícios a esta época,  sem-
pre com muita diversão para miúdos e graúdos.
Colocaram-se em destaque as propriedades dos 

produtos agrícolas e artesanais da nossa região: 
o sabor, o perfume, o gosto, a cor e a textura, 
procurando simultaneamente reforçar redes de 
comercialização.
Em termos de expositores, o Certame contou 

com a participação de artesãos e de outras acti-
vidades que se relacionam com o mundo rural, 
assim como, os produtores de enchidos, doces 
tradicionais, compotas, mel, azeite, licores, en-
tre muitos outros produtos da terra.                                           
Esta iniciativa pretendeu ser uma forma de dar 

a conhecer e promover hábitos e costumes da 
região, reviver memórias esquecidas ao longo 
do tempo, num contexto inovador e favorecedor 
de vivências tradicionais. Foi certamente um es-
paço de comunicação entre pessoas detentoras 
de conhecimentos e práticas relacionadas com 
a cultura rural, interagindo com gerações mais 
novas e com populações portadoras de outras 
culturas e saberes, numa perspectiva educativa 
e formativa. O Mercadinho de Natal 2018 pro-
porcionou contatos, encontros, troca de servi-
ços, troca de produtos, compra e venda, movi-
mentando o cenário produtivo local e da região 
como um todo.

EM BREVE
março de 2019 :

Sessão Pública de 
Apresentação 

“Estudo da Demência 
no Concelho do Sabugal”

EM BREVE
março de 2019 :

Sessão Pública de 
Apresentação 

“Estudo da Demência 
no Concelho do Sabugal”

No âmbito da Atividade do Mercadinho 
de Natal associada ao Presépio de Natal, o 
CLDS 3G Sabugal Ativo desenvolveu uma 
pequena ação para as crianças, a que demos 
o nome de “A Hora do Conto”.

Esta desenrolou-se por 5 dias, e consistiu na 
leitura de dois contos de Natal: “Uma noite 
de Natal” e “Feliz Natal Lobo Mau”. A leitu-
ra acontecia sempre ao início da tarde e con-
tou sempre com a participação de crianças, 
vindas de vários locais, Sabugal, Soito, Bel-
monte, Fundão, Guarda, Trancoso e Covilhã, 
num total de mais de 130 crianças.

“A Hora do Conto” excedeu as nossas ex-
petativas, numa atividade de partilha e inte-
ração com as crianças, que muito atentas se 
deliciaram com as histórias de Natal.

BIBLIOTECA MÓVEL
A Biblioteca é um projeto que nasce no CLDS 3G Sa-

bugal Ativo e tem como objetivo, a deslocação às várias 
freguesias do concelho, no intuito de promover a leitura, 
a ocupação saudável dos tempos livres e combater o iso-
lamento e a solidão, promovendo o envelhecimento ativo.

Nestes 3 anos de vigência, deslocámo-nos a todas as fre-
guesias e a grande parte dos povos do Sabugal, tendo neste 
momento mais de 600 leitores que, todos os meses esperam 
pela Biblioteca para poder levar um livro, lê-lo, ou simples-
mente conversar com a técnica.
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 3296 Higiene e Segurança Alimen-
tar

Objetivos
• Desenvolver os procedimentos ade-
quados para as boas práticas de higiene 
na produção/confeção dos alimentos.

4283 Saúde e Socorrismo

Objetivos
• Identificar os estados da saúde huma-
na e os fatores condicionantes.
• Compreender os mecanismos de 
transmissão de doenças.
• Compreender o conceito de sobre-
vivência.
• Compreender o sistema integrado de 
emergência médica.
• Identificar a sequência de procedi-
mentos que permitem executar o SBV.

8218 Língua Inglesa- Informação 
Turística da Região
Objetivos 
• Interpretar e produzir textos de 
diferentes matrizes discursivas em 
inglês, a nível do utilizador elementar, 

adequando-os às diversas situações 
comunicativas do quotidiano.
• Interagir e comunicar em inglês, a 
nível do utilizador elementar.
• Caracterizar a oferta turística e 
gastronómica da região, a nível do 
utilizador elementar.

8911 Nutrição e Dietética no Idoso

Objetivos
• Descrever a roda dos alimentos ade-
quada à população idosa e identificar 
os nutrientes que se encontram nos 
seus alimentos.
• Reconhecer as patologias e necessi-
dades nutricionais típicas da população 
idosa.
• Preparar uma ementa de acordo 
com as necessidades nutricionais do 
idoso, tendo em conta os pressupos-
tos de uma alimentação saudável, de 
acordo com as orientações do técnico 
responsável.

0349 Ambiente, Segurança, Higiene 
e Saúde no Trabalho- Conceitos 
Básicos

Objetivos
• Identificar os principais problemas 
ambientais.
•Promover a aplicação de boas práticas 
para o meio ambiente.
•Explicar os conceitos relacionados 
com a segurança, higiene e saúde no 
trabalho.
  •Reconhecer a importância da segu-
rança, higiene e saúde no trabalho.
•Identificar as obrigações do emprega-
dor e do trabalhador de acordo com a 
legislação em vigor.
•Identificar os principais riscos presen-
tes no local de trabalho e na atividade 
profissional e aplicar as medidas de 
prevenção e proteção adequadas.
• Reconhecer a sinalização de seguran-
ça e saúde
• Explicar a importância dos equipa-
mentos de proteção coletiva e de prote-
ção individual.

3785 Metodologias de Avaliação de 
Riscos Profissionais

Objetivos
•Aplicar as técnicas adequadas à ava-
liação e controlo dos riscos associados 
às condições de segurança e higiene 
no trabalho.

6213 Condução e Manobra de equi-
pamentos de Carga e Descarga

Objetivos
• Identificar as regras de condução e 
circulação do equipamento.
• Caracterizar os diferentes tipos 
de equipamentos movimentação de 
cargas.
•Efectuar a inspeção, limpeza e manu-
tenção do equipamento.

8080 Tecnologia da Soldadura

Objetivos
•Identificar e caracterizar os diferentes 
processos de soldadura por arco elétri-
co, bem como as diferenças entre eles, 
em relação a parâmetros, consumíveis, 
modo de funcionamento e segurança.
• Caracterizar e identificar os requi-
sitos necessários à qualificação de 
soldadores de acordo com as normas e 
diretivas EWF/IIW em vigor.

BOLETIM INFORMATIVO

F O R M A Ç Ã O  P R O F I S S I O N A L

A ADES - Associação Empresarial do Sabugal informa que estão abertas inscrições para Formação Profissional 
a iniciarem brevemente no Sabugal ou em outra localização do Concelho do Sabugal. Aproveite a oportunidade e 
faça já a sua inscrição.
Para mais informações não hesite em nos contatar pelo telefone n.º 271752056 ou email geral@ades.pt.
http://www.ades.pt/formacao-ufcd

A ADES 

Associação Empresarial 

do Sabugal, tem de 

fazer anualmente 

o levantamento de 

necessidades de formação 

para que possa preparar 

o plano formativo do ano 

2019/2020.

Assim agradecíamos 

a vossa colaboração 

no preenchimento e 

submissão do nosso 

Inquérito às Necessidades 

formativas disponível 

através do seguinte link:

http://www.ades.pt/

diagnostico-necessidades-

formacao
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  AVISOS DE CANDIDATURAS / OPORTUNIDADES e CONCURSOS
PROGRAMA DE CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTO 
PARA O INTERIOR
O Decreto-Lei n.º 111/2018 cria e regulamenta o Programa 
de Captação de Investimento para o Interior (PC2II) que visa 
a dinamização dos territórios do interior do país, através da 
atração de investimento empresarial suscetível de contribuir 
para a criação de emprego, a valorização dos recursos endó-
genos e a diversificação de base económica. Este Programa 
pretende captar novos investidores para as regiões do interior 
e reforçar os investimentos já existentes nessas regiões. O De-
creto-Lei estabelece também as regras aplicáveis aos projetos 
de investimento qualificados como Projeto de Investimento 
para o Interior (PII).
O regime especial, estabelecido neste diploma, tem como ob-
jetivo tornar mais rápidos e eficazes os respetivos procedimen-
tos administrativos com vista a concretizar os PII
SISTEMA DE INCENTIVOS INOVAÇÃO PRODUTIVA
Entidades elegíveis: Empresas (PME e grandes empresas) de 
qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica Candidaturas 
abertas até: 15 de março de 2019 (19 horas)
O objetivo específico do presente concurso consiste em dar 
continuidade à atração de novo investimento empresarial, 
através da tipologia designada por “Inovação Empresarial”, 
definida nos termos do artigo 3.º do RECI, concedendo apoios 
financeiros a projetos que contribuam para o:
• Aumento do investimento empresarial das grandes empresas 
em atividades inovadoras;
• Reforço da capacitação empresarial das PME para o desen-
volvimento de bens e serviços. 
São suscetíveis de apoio os projetos individuais em atividades 
inovadoras, que se proponham desenvolver um investimento 
inicial, relacionados com as seguintes tipologias: 
a) A criação de um novo estabelecimento;
 b) O aumento da capacidade de um estabelecimento já exis-
tente, devendo esse aumento corresponder no mínimo a 20% 
da capacidade instalada em relação ao ano pré projeto;
 c) A diversificação da produção de um estabelecimento para 
produtos não produzidos anteriormente no estabelecimento;
 d) A alteração fundamental do processo global de produção de 
um estabelecimento existente. 
São elegíveis os projetos inseridos em todas as atividades eco-
nómicas com especial incidência (valorizadas no Mérito do 
Projeto) naquelas que visam a produção de bens e serviços 
transacionáveis e internacionalizáveis com relevante criação 
de valor económico para as regiões alvo indicadas no ponto 
anterior (área geográfica de aplicação) ou contribuam para a 
cadeia de valor dos mesmos e não digam respeito a serviços de 
interesse económico geral. Tendo em consideração o previsto 
no artigo 31.º do RECI, a taxa de financiamento dos projetos 
no âmbito deste Aviso é obtida a partir da soma das seguintes 
parcelas, taxa base mais majorações, até ao limite máximo de 
75%.
NOTA: Esta informação não dispensa leitura de legislação 
aplicável e leitura do aviso n.º 31/SI/2018
SISTEMA DE INCENTIVOS – EMPREENDEDORIS-
MO QUALIFICADO E CRIATIVO
 Entidades elegíveis: Empresas PME de qualquer natureza e 
sob qualquer forma jurídica, criadas há menos de dois anos 
Candidaturas abertas até: 15 de março de 2019 (19 horas) 
O objetivo específico deste concurso consiste em conceder 
apoios financeiros a projetos de Empreendedorismo Qualifi-
cado e Criativo que contribuam para a promoção do espírito 
empresarial, facilitando nomeadamente o apoio à exploração 
económica de novas ideias e incentivando a criação de novas 
empresas (PI 3.1). 
São suscetíveis de apoio os projetos individuais de Empreen-
dedorismo Qualificado e Criativo que se traduzam na criação 
de um novo estabelecimento (n.º 9 do artigo 2º do Regula-
mento (UE) n.º 651/2014, de 16 de junho), nas seguintes ti-
pologias:
 a) A criação de empresas que desenvolvam atividades em 
setores com fortes dinâmicas de crescimento, incluindo as in-
tegradas em indústrias criativas e culturais, e ou setores com 
maior intensidade de tecnologia e conhecimento;
 b) A criação de empresas que valorizem a aplicação de re-
sultados de I&D na produção de novos bens e serviços. Cada 
candidato ao aviso deste concurso apenas pode apresentar uma 
candidatura. Considerando o previsto no artigo 31º do RECI, 
a taxa de financiamento dos projetos no âmbito do presente 
Aviso é obtida a partir da soma das seguintes parcelas, taxa 
base mais majorações até ao limite máximo de 75%
NOTA: Esta informação não dispensa leitura de legislação 
aplicável e leitura do aviso n.º 33/SI/2018

SISTEMA DE INCENTIVOS QUALIFICAÇÃO E IN-
TERNACIONALIZAÇÃO DAS PME
Entidades elegíveis: Empresas PME de qualquer natureza e sob 
qualquer forma jurídica Candidaturas abertas até: 08 de feve-
reiro de 2019 (19 horas) 
O objetivo do presente concurso consiste em alargar a base 
exportadora, aumentando o número de novas empresas expor-
tadoras, ou incrementando o volume das vendas internacionais 
das empresas que, já exportando, o fazem ainda de forma in-
cipiente ou pontual, através da concessão de incentivos a pro-
jetos que reforcem a capacitação empresarial das PME para a 
internacionalização. 
São suscetíveis de apoio os projetos individuais de internacio-
nalização de PME que visem os seguintes domínios:
 a) O conhecimento de mercados externos;
 b) A presença na web, através da economia digital; 
c) O desenvolvimento e promoção internacional de marcas; 
d) A prospeção e presença em mercados internacionais; 
e) O marketing internacional;
 f) A introdução de novo método de organização nas práticas 
comerciais ou nas relações externas; g) As certificações espe-
cíficas para os mercados externos. Cada candidato pode apenas 
apresentar uma candidatura. Os incentivos a conceder são cal-
culados através da aplicação de uma taxa de 45% às despesas 
elegíveis. Os apoios a conceder no âmbito deste Aviso revestem 
a forma de incentivo não reembolsável, nas condições estabele-
cidas no artigo 49º do RECI.
NOTA: Esta informação não dispensa leitura de legislação apli-
cável e leitura do aviso n.º 32/SI/2018
EFP: PROGRAMA DE PROMOÇÃO DAS ARTES E 
OFÍCIOS - PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE PROMO-
ÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO
 Entidades elegíveis:
 a) unidades produtivas artesanais (UPA), de natureza singular 
ou coletiva, legalmente constituídas e reconhecidas;
 b) associações de desenvolvimento local, associações e coope-
rativas de artesãos e autarquias. Candidaturas abertas até: De-
corre durante todo o ano (preferencialmente até 45 dias antes 
do início do evento)
 +info: Decreto-Lei n.º 122/2015, de 30 de junho Regulamento 
Decreto-Lei n.º 41/2001, de 9 de fevereiro, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 110/2002, de 16 de abril Portaria n.º 1193/2003, 
de 13 de outubro
IEFP | MEDIDAS ESTÁGIOS PROFISSIONAIS E CON-
TRATO EMPREGO | CANDIDATURAS 2019 
A Deliberação do Conselho Diretivo do IEFP de 20 de novem-
bro de 2018 aprova para o ano de 2019, os seguintes períodos 
de candidatura às medidas Estágios Profissionais e Contrato 
Emprego:
 • Estágios Profissionais
 a) 1º período – 1 de fevereiro a 4 de março de 2019
 b) 2º período – 2 de maio a 3 de junho de 2019 
c) 3º período – 2 de setembro a 2 de outubro de 2019
• Contrato-Emprego 
a) 1º período – 4 de março a 4 de abril de 2019 

b) 2º período – 3 de junho a 3 de julho de 2019
 c) 3º período – 1 de outubro a 4 de novembro de 2019 
As candidaturas podem ser apresentadas a partir das 9h do dia de 
abertura até às 18h do dia do encerramento de cada período.

PROJETOS EM CURSO PELA ASSOCIA-
ÇÃO FORMAÇÃO-AÇÃO  PME :
Ver aqui:  
Sabugal + Turístico:
http://www.ades.pt/projetos/aprovado-projeto-forma-
-melhor-turismo-2020-capacitar-pmeapostar-futuro, 
onde são beneficiárias 19 Empresas do Concelho do 
Sabugal
QI PME 2020:
http://www.ades.pt/projetos/forma-qipme-2020, onde 
são beneficiárias 14 Empresas do Concelho do Sabugal

OPORTUNIDADE PARA OS EMPREENDEDORES
Deseja expandir o seu negócio ou entrar em outros 
mercados europeus?

Deseja entrar em contato com outros empresários?
Pretende desenvolve e explorar novas ideias de negó-
cio?

Realizou-se no passado dia 5 de dezembro no Au-
ditório Municipal do Sabugal a apresentação do 

programa EYE – Erasmus for Young Entrepreneurs. A 
Camara Municipal do Sabugal e a ADES – Associação 
Empresarial do Sabugal estiveram representadas conjun-
tamente com os representantes da empresa C4G – Consul-
ting and Training Network.

Esta empresa reconhecida pela União Europeia como 
organismo intermédio em Portugal para o programa EYE 
apresentou as vantagens de submeter uma candidatura fi-
nanciada ao seu negócio para os empreendedores e para os 

empreendedores de acolhimento.
O Erasmus para Jovens Empreendedores é um progra-

ma transfronteiriço que dá aos novos empreendedores, ou 
aos que pretendem sê-lo, a oportunidade de adquirirem 
conhecimentos para gerirem pequenos negócios, junto de 
empreendedores experientes, num outro país participante 
no programa.

A troca de experiências ocorre durante a estadia com 
o empreendedor experiente, permitindo que o novo em-
preendedor adquira as competências específicas necessá-
rias para gerir uma pequena empresa. O empreendedor de 
acolhimento beneficia de novas perspetivas sobre o seu 
negócio e tem a oportunidade de cooperar com parceiros 
estrangeiros ou adquirir conhecimentos sobre novos mer-
cados.

Neste programa podem participar os novos empreende-
dores que planeiam seriamente criar o seu próprio negócio 
ou que já o criaram nos últimos três anos e empreendedo-
res experientes que são proprietários ou gerem uma Pe-
quena ou Média Empresa num dos países participantes no 
programa.

Se estiver numa destas situações o EYE – Erasmus para 
Jovens empreendedores será um programa ótimo para si e 
pode submeter a sua candidatura muito facilmente através 
do site https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/.
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 FICHA DE INSCRIÇÃO DE ASSOCIADO 
 
 

NOME: CONTRIBUINTE: 
 

MORADA: 
 

CÓDIGO POSTAL: - 
 

TELEFONE: FAX: TELEMÓVEL: 
 

E-MAIL: SITE: 
 
 

TIPO DE SÓCIO: 

INDIVIDUAL ARTESÃO ASSOCIAÇÃO EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL 

EMPRESAS FREGUESIA OU UNIÃO DE FREGUESIAS 

 
 

TABELA 
DE 

QUOTAS 

 
Individual 

 
Artesão 

 
Associação 

Empresário em 
Nome 

Individual (ENI) 

Empresa 
(Sociedades) 

Freguesia ou 
União de 

Freguesias 
20€/Ano 20€/Ano 20€/Ano 30€/Ano 50€/Ano 100€/Ano 

 
 
 
Consentimento para a utilização de dados pessoais 
 
Autorizo o tratamento dos meus Dados Pessoais pela ADES- Associação Empresarial do Sabugal, com a finalidade de manter, administrar e gerir a relação entre esta 
e os seus associados, bem como para me manter informado sobre as iniciativas e atividades da mesma e/ou recolher a minha opinião sobre tais iniciativas e 
atividades, utilizando, para tal, qualquer um dos contactos ou endereço de email acima facultados. A presente autorização manter-se-á em vigor enquanto se 
mantiver a minha qualidade de associado da ADES- Associação Empresarial do Sabugal. 
Tenho conhecimento de que me assiste o direito de solicitar à ADES- Associação Empresarial do Sabugal, por escrito, para os contactos abaixo indicados, o acesso 
aos meus Dados Pessoais, à limitação ao respetivo tratamento, bem como a respetiva portabilidade, retificação ou eliminação. Tenho ainda conhecimento do direito 
a apresentar uma reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados quando entenda estar em causa a proteção dos meus dados pessoais. 
Comprometo-me a manter atualizados todos os dados fornecidos, bem como a comunicar quaisquer alterações aos mesmos, enquanto mantiver a qualidade de 
associado. 
 
 
Responsável pelo Tratamento dos Dados Pessoais 
ADES- Associação Empresarial do Sabugal 
Rua Dr. João Lopes, 23 
6320-420 Sabugal 
Tlf: 271752056 
Email: geral@ades.pt 
 
 
 
 
 
 
 
 

   A S S O C I A T I V I S M O

Associe-se a esta causa: 
O DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DO SABUGAL

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Finalidades do Tratamento
A ADES- Associação Empresarial do Sabugal, procede ao tratamento dos Dados Pessoais facultados aquando da inscrição como associado e das eventuais atualizações/alterações aos mesmos, 
com as seguintes finalidades:
• Manter, administrar e gerir a relação entre a Associação e o Associado;
• Assegurar a comunicação entre a Associação e o Associado;
• Informação aos Associados das iniciativas e atividades da Associação;
• Recolha da opinião dos Associados sobre as iniciativas e atividades da Associação.
Destinatários
Os dados recolhidos não são cedidos a terceiros, exceto quando tal resulte de obrigação legal ou salvo autorização expressa do Associado.
Prazo de Conservação
Os dados pessoais recolhidos são conservados apenas enquanto se mantenha a relação entre a Associação e o Associado. Após este período, os dados serão ainda conservados pelo tempo ne-
cessário ao cumprimento de obrigações legais e contratuais inerentes e quando a sua conservação seja necessária para garantir o exercício de direitos e deveres resultantes dessas obrigações.
Segurança dos Dados Pessoais
A Associação utiliza medidas técnicas e organizacionais razoáveis para proteger a segurança e confidencialidade dos Dados Pessoais, revê e melhora regularmente essas medidas, por forma a 
refletirem evoluções legais e a tecnologia disponível.
Direitos do Titular dos Dados
Os Associados têm os seguintes direitos relativamente aos dados pessoais fornecidos: direito de acesso aos dados pessoais que lhes digam respeito, direito de retificação ou apagamento dos 
referidos dados, direito à limitação do tratamento no que disser respeito ao titular dos dados e direito à portabilidade dos dados.
Direito de Reclamação
O Titular dos Dados Pessoais tem direito de apresentar reclamação junto da Autoridade Nacional de Controlo de Dados Pessoais.
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BOLETIM INFORMATIVO



INFORMAÇÃO EMPRESARIAL

• Informações sobre:
- Sistemas de Incentivos empresariais,
- Licenciamentos,
- Dados Económicos,
- Fiscalidade,
- Contabilidade,
- Oportunidades de negócio,

• Apoio Administrativo;
• Outros Apoios que nos sejam solicitados;
• Eventos e Representatividades.

INFORMAÇÃO E APOIO AUTÁRQUICO

• Informação e Elaboração de Candidaturas para as Juntas de 
  Freguesia Associadas;
• Formação Específica;
• Apoio Administrativo às Juntas de Freguesia;
• Apoio no domínio da utilização de Programas – Pocal; 
  Canídeos; Cemitérios; Correspondência;
• Outros apoios que nos sejam solicitados.

APOIO AOS JOVENS E AO EMPREGO

• Informação sobre medidas de Apoio e Incentivos;
• Elaboração de Candidaturas;
• Divulgação de oportunidades de negócio;
• Divulgação de oportunidades: Oferta e Procura de Emprego;
• GIP – Gabinete de Inserção Profissional.

 FORMAÇÃO

• Participação nas Ações de Formação;
• Levantamento de Necessidades Formativas;
• Conceção e execução de ações de formação.

 ARTESANATO

• Legalização e Profissionalização de Artesãos
- Requerimento de obtenção de Carta de Artesão e de Unidade   
   Produtiva Artesanal,
- Criação de Microempresas artesanais,
- Informação sobre medidas de Incentivo e Apoios Existentes – 
   Licenciamento Industrial.

 EVENTOS

• Participação nos Eventos;
• Organização de Sessões de Esclarecimento, Seminários e 
   Colóquios;
• Elaboração de Exposições de Pintura, a pedido dos Associados;
• Feira de Artesanato do Sabugal e Mercados da Terra;
• Pintar o Côa;
• Parceria Enertech Sabugal.

 NOTÍCIAS ADES

• Correio ADES – envio de informação relevante para os diversos  
  setores de atividade (Legislação, concursos, eventos e outros).
• Envio periódico do Boletim Informativo “Terras do Lince”.
• Site - http://www.ades.pt

VANTAGENS DE SER ASSOCIADO DA 
ADES - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL 
SABUGAL:

• Informação gratuita sobre Programas de Apoios e/ou Incentivos     
Nacionais e Comunitários aos Associados;
• Elaboração de candidaturas a custos reduzidos, exclusivo para 
Associados;
• Prioridade no acesso a Formação Profissional e execução de 
Ações à Medida;
• Envio de Informação via mail e CTT grátis;
• Informações sobre licenciamentos;
• Informações sobre dados económicos e fiscais;
• Informações contabilísticas;
• Informações sobre oportunidades de negócio;
• Apoio administrativo;
• Outros apoios que nos sejam solicitados.

OUTRAS VANTAGENS:
Com a constituição da Associação Empresarial estamos a de-
senvolver parcerias com várias Empresas e outras Entidades, 
tendo em vista arranjar benefícios, descontos e vantagens 
para os nossos Associados e em breve será formatado e en-
viado o CARTÃO DE ASSOCIADO.

PROTOCOLOS - VANTAGENS

    ÓPTICA LINCE

    PT EMPRESA

    EGICLÍNICA, LDA

     OUTROS EM DESENVOLVIMENTO

PRODUTOS  /  SERVIÇOS

                                      
O Gabinete de Inserção Profissional do Sabugal também designado por GIP é um local físico apoiado pelo IEFP 
e pela ADES (Associação Empresarial do Sabugal) com o objetivo de auxiliar as populações relativamente a 
questões de desemprego. 

O GIP tem uma importância vital sobretudo nas faixas etárias mais avançadas, pois são o polo de 
ligação entre estes desempregados e o Centro de Emprego, a Internet e as empresas. 

Serviços prestados pelo GIP 

 Ajuda no preenchimento de candidaturas na Internet; 
 Promoção de candidatos junto das empresas; 
 Apoio na procura de emprego; 
 Prestação de informações profissionais diversas; 
 Controlo das prestações de desemprego; 
 Informação sobre ofertas de emprego e de formação profissional. 
 Ofertas de emprego a nível nacional; 
 Ofertas de emprego locais; 
 Estágios profissionais; 
 Sessões de esclarecimento; 
 Programas de mobilidade da comunidade europeia; 
 Ofertas de formação. 

O seguinte quadro exibe as ofertas de emprego disponíveis no concelho do Sabugal 

EMPREGO FREGUESIA  HABILITAÇÕES MÍNIMAS 

Fisioterapeuta (M/F) U.F. DO SABUGAL E ALDEIA DE 
SANTO ANTÓNIO Licenciatura 

Ajudante Familiar (M/F) CASTELEIRO 4º Ano 

Ajudante Familiar (M/F) BENDADA 9º Ano 

Ajudante Familiar (M/F) U.F. DO SABUGAL E ALDEIA DE 
SANTO ANTÓNIO 9º Ano 

Serralheiro Civil (M/F) SOITO 4º Ano 
Regulador e Operador de 
Máquinas-ferramentas 
Convencionais para Trabalhar 
Metais (M/F) 

ALFAIATES 4º Ano 

Representante Comercial (M/F) U.F. DO SABUGAL E ALDEIA DE 
SANTO ANTÓNIO 9º Ano 

Trabalhos silvicultura (M/F) SOITO 4º Ano 

Empregado de Mesa (M/F) SANTANA DA AZINHA 4º Ano 

Representante Comercial (M/F) SOITO 9º Ano 

Engenheiro Alimentar/Nutricionista U.F. DO SABUGAL E ALDEIA DE 
SANTO ANTÓNIO Licenciatura 

 

Caso esteja interessado nalguma oferta de emprego contacte o GIP através do nº 271 751 118 ou através do email: 
gip.sabugal@ades.pt  


