SITA - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO
TOTAL AOS ADERENTES,
COM PROVEDORIA JUNTO DAS
ENTIDADES PÚBLICAS

(Síntese)

SITA – SERVIÇO DE INFORMAÇÃO TOTAL AOS
ADERENTES, COM PROVEDORIA JUNTO DAS
ENTIDADES PÚBLICAS
Este serviço prestado aos Aderentes/Sócios é uma peça nuclear nos aspetos
inovador, da eficácia da Associação, e instrumento de maior
competitividade das empresas e no âmbito da tranquilidade e autoestima
individual e psicologia social.
Permite, desde logo, abrir e desbloquear caminhos que as dúvidas
inibidoras (ou causadoras de erros) criam em aspetos em que, muitas vezes,
uma pequena informação, o resultado de uma troca de impressões ou uma
pista de um bom serviço e seu prestador, abrem novos horizontes.
São muito vastas e diversas as matérias que nos propomos abranger indo de
encontro a quase todas as áreas que se colocam no dia a dia, com o
destaque que merece o papel de “PROVEDOR” que a Associação assumirá
perante as entidades públicas, perante problemas coletivos ou falta de
resposta aos Aderentes.

I) Informação técnica e jurídica às empresas e outros Aderentes
em domínios variados
II) Protocolos e Serviços em condições mais vantajosas
III) Informação sobre medidas de apoio ao emprego
IV) Informação sobre Apoios Comunitários

PROVEDORIA JUNTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, PERANTE
PROBLEMAS POSTOS PELOS ADERENTES OU DE NTERESSE
COLETIVO, ASSUMINDO-SE A UNIÃO COMO SEU PROVEDOR
Com base no Objeto Social e no que expressamente consta nos Estatutos.

Resumidamente, apresentamos o trabalho que até agora foi preparado
solicitando que em caso de dúvidas nos contactem.

EXISTIMOS PARA SERVIR!

I) INFORMAÇÃO TÉCNICO-JURÍDICA EM DOMÍNIOS
VARIADOS
a) Fazer o enquadramento estratégico interativo com o Associado
b) Registo Comercial
- Constituição e modificação de associações, empresas e entidades
com fins sociais
- Pacto Social
- Registo
- Aumentos Capital

c) Fiscalidade
- Impostos: IRC, IRS, IVA, Imposto de Selo, IMI, IMT
- Prazos e outros procedimentos tributários

d) Direito Comercial
- Estatutos sociedades por quotas
- Modelo de governo
- Fusões
- Cisões

e) Direito do Trabalho
- Normas laborais

- Recrutamento de pessoal
- Férias
- Massa salarial
- Contratações
- Outras normas
- Recrutamento de pessoal (apoios e incentivos dados pelo IEFP,
alínea j)

f) Direito da Família
- Litígios conjugais

- Relações de filiação

g) Direito sucessório
- Nascimentos e Óbitos
- Herança / Partilhas / Inventário

h) Outras informações jurídicas:
- Arrendamento Rural e Urbano
- Compra / Venda / Doação / Hipoteca / Permuta
- Registo de Marcas, Logótipos e Patentes

II) SERVIÇOS COM DESCONTOS PARA OS ADERENTES
COM BASE EM PROTOCOLOS
a) Formação profissional
- Por medida
- Formatada

b) Consultorias estratégicas de gestão, económicas, financeiras e
jurídicas
c) Design de Comunicação
- Identidade: identidades visuais, logotipos, marcas e branding;
- Design Editorial: conceção e paginação de livros, revistas,
newsletters, jornais, catálogos e brochuras;
- Web Design: conceção e produção de sites;
- Divulgação de eventos: cartazes; folhetos, flyers, publicidade
móvel;
- Ambientes: exposições, stands, espaços lúdicos ou comerciais;
- Ilustração e infografias: mais direcionadas para as áreas de
investigação, ciência, literatura, infanto-juvenil."

d) Publicidade fixa: Reclamos luminosos acrílico e neon; recorte e
afixação de vinil; películas solares; decoração de montras e viaturas,
acrílicos, expositores, palanques e termomoldagem

e) Trabalhos de fotocópia e impressão: Impressão digital;
encadernações; estampagem; vinil de corte e impresso; faixas de lona;
grandes formatos
f) Higiene e Segurança no Trabalho
g) Segurança Alimentar
h) Outros com outras entidades em fase de preparação

III) INFORMAÇÃO SOBRE MEDIDAS DE APOIO AO
EMPREGO
a) Medidas de Apoio ao Emprego através do IEFP
- Estágios Emprego
- Reativar
- Medida Estímulo Emprego
- Igualdade de Género (majoração dos apoios do Estímulo Emprego
para mulheres)
- Incentivo à Aceitação de Ofertas de Emprego
- Apoio à Mobilidade Geográfica no Mercado de Trabalho
- Contrato Emprego Inserção (apenas entidades sem fins lucrativos)
- Contrato Emprego Inserção + (apenas entidades sem fins
lucrativos)
- Contrato Emprego Apoiado em Entidades Empregadoras
(deficientes)
- Adaptação de Postos de Trabalho e Eliminação de Barreiras
Arquitetónicas (deficientes)
- Financiamento de Produtos de Apoio (deficientes)

b) Medidas de Apoio ao Emprego através da Segurança Social
- Isenção ou redução de contribuições

IV) INFORMAÇÃO SOBRE APOIOS COMUNITÁRIOS
- CRESC ALGARVE 2020 (Portaria 57-A/2015) (CCDR Algarve)
- Inovação Produtiva
Apoios a projetos nas áreas da Inovação do Produto, do Processo, de
Marketing ou Organizacional.

- Empreendedorismo Qualificado e Criativo
Apoio à exploração económica de novas ideias, incentivando a criação de
novas empresas.

- Internacionalização
Apoios financeiros a projetos que reforcem a capacitação empresarial das
PME para a internacionalização.

- Qualificação
Apoiar projetos de reforço das capacidades de organização e gestão das
PME, incluindo capacidades estratégicas e de gestão competitiva, redes
modernas de distribuição e colocação de bens e serviços e a utilização de
TIC.

- Investigação e Desenvolvimento Empresarial
Investimento empresarial em I&I para promover o aumento das atividades
económicas intensivas em conhecimento e a criação de valor baseada na
inovação, através do desenvolvimento de novos produtos e serviços, em
especial em atividades de maior intensidade tecnológica e de
conhecimento.

- Vales Inovação, Empreendedorismo e Internacionalização
Aquisição de serviços de consultoria especializada nas seguintes áreas:
Inovação, Empreendedorismo, Internacionalização e Investigação e
Desenvolvimento.

- PDR 2020 (Dir. Regional de Agricultura e Pescas)
- Investimento Agrícola inferior a 25 Mil Euros - Portaria n.º
107/2015

- Investimento Agrícola superior a 25 Mil Euros - Portaria n.º
230/2014

- Investimento na Agroindústria (Transformação e
Comercialização) inferior a 200 Mil Euros - Portaria n.º
107/2015

- Investimento na Agroindústria (Transformação e
Comercialização) superior a 200 Mil Euros - Portaria n.º
230/2014

- Jovens Agricultores (menos de 40 anos)
Prémio à 1ª instalação - Portaria n.º 31/2015

- Seguros Agrícolas - Portaria n.º 18/2015
- Agroambientais - Portaria n.º 56/2015
- Manutenção da Actividade Agrícola em Zonas
Desfavorecidas - Portaria n.º 24/2015

- Apoios à Floresta
i) Apoio à Prevenção contra Agentes Bióticos e Abióticos - Portaria
n.º 134/2015

ii) Florestação de Terras Agrícolas e Não Agrícolas - Portaria n.º
274/2015

iii) Instalação de Sistemas Agroflorestais - Portaria n.º 274/2015
iv) Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental das
Florestas - Portaria n.º 274/2015
v) Melhoria do Valor Económico das Florestas - Portaria n.º
274/2015

- Medida Leader (Art.º 32.º, 33.º, 34.º e 35.º do Reg. 1303/2013 e art.º 42.º,
43.º e 44.º do Reg. 1305/2013)
- Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações
agrícolas
- Pequenos investimentos na transformação e comercialização
- Diversificação de atividades na exploração
- Cadeias curtas e mercados locais
- Promoção de produtos de qualidade locais
- Renovação de aldeias

- MAR 2020 (Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços
Marítimos - DGRM)
- Regime de Apoio à Execução das Estratégias de
Desenvolvimento Local de Base Comunitária (Portaria
216/2016)
- Regime

de Apoio à Armazenagem dos Produtos de Pesca

(Portaria 215/2016)
- Regime de Apoio à Suspensão Temporária da Colheita de
Moluscos Cultivados por Motivos de Saúde Pública (Portaria
111/2016)
- Regime de Apoio no Domínio da Transformação dos
Produtos de Pesca e da Aquicultura (Portaria 64/2016)
- Regime de Apoio aos Investimentos a Bordo no domínio da
Eficiência Energética, Segurança e Seletividade (Portaria
61/2016)
- Regime de Apoio ao Arranque de Atividade para Jovens
Pescadores (Portaria 60/2016)
- Regime de Apoio ao Desenvolvimento de Novos Mercados,

Campanhas Promocionais e outras medidas de
comercialização (Portaria 58/2016)
- Regime de Apoio aos Planos de Produção e de
Comercialização (Portaria 53/2016)
- Regime de Apoio à Cessação Temporária das Atividades da
Pesca e do Lagostim (Portaria 256-A/2016)
- Regime de Compensação dos Custos Suplementares para os

Produtos de Pesca e da Aquicultura na Região Autónoma da
Madeira (Portaria 249/2016)
- Regime de Compensação dos Custos Suplementares para os
Produtos de Pesca na Região Autónoma da Açores (Portaria
46/2016)

- Regime de Apoio à Execução da Política Marítima

Integrada no Domínio da Vigilância Marítima Integrada
(Portaria 118-B/2016)
- Regime de Apoio à Promoção do Capital Humano (Portaria
118-A/2016)
- Regime de Apoio à Proteção e Restauração da
Biodiversidade e dos Ecossistemas Marinhos (Portaria
118/2016)
- Regime de Apoio à Aquicultura Biológica, à Conversão

para Sistemas de Ecogestão e Auditoria e à Prestação de
Serviços Ambientais pela Aquicultura (Portaria 117/2016)
- Regime de Apoio à Promoção da Saúde e do Bem-estar
Animal (Portaria 116/2016)
- Regime de Apoio ao Aumento do Potencial dos Sítios
Aquícolas (Portaria 115/2016)
- Regime de Apoio à Inovação e à Transferência de
Conhecimentos entre Cientistas e Pescadores (Portaria
114/2016)
- Regime de Apoio à Constituição de Seguros das Populações
Aquícolas (Portaria 113/2016)
- Regine de Apoio ao Controlo e Inspeção no quadro da
Política Comum das Pescas (Portaria 112/2016, alterada pela
Portaria 241/2016)
- Regime de Apoio à Execução da Política Marítima

Integrada no Domínio da Melhoria do Conhecimento do
Estado do Meio Marinho (Portaria 110/2016)
- Regime de Apoio à Inovação em Aquicultura na Região
Autónoma dos Açores (Portaria 74/2016)
- Regine de Apoio à Recolha de Dados no quadro da Política
Comum das Pescas (Portaria 63/2016)

- Regime de Apoio aos Investimentos em Portos de Pesca,
Locais de Desembarque, Lotas e Abrigos (Portaria 57/2016,
alterada pela Portaria 240/2016)
- Estabelece disposições de âmbito nacional relativas ao

regime de compensação dos custos suplementares para os
produtos de pesca e da aquicultura da Região Autónoma da
Açores e da Região Autónoma da Madeira (Portaria 55/2016)
- Aplicação da medida de Assistência Técnica (Portaria 54/2016)
- Regime de Apoio ao Desenvolvimento Local de base

comunitária no domínio do apoio preparatório e no domínio
dos custos operacionais e de animação (Portaria 52/2016)
- Regime de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da

Aquicultura, nos domínios da Inovação, do Aconselhamento
e dos Investimentos Produtivos (Portaria 50/2016, alterada por
Portaria 214/2016).

