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O GAE - Gabinete Apoio ao Empresário é um serviço da Câmara Municipal de
Cabeceiras de Basto dirigido para o atendimento e acompanhamento personalizado
às empresas e empresários e visa:


Corresponder às necessidades manifestadas pelos empresários e reforçar o
conhecimento através de eventos que realiza, bem como, de conteúdos que
divulga do foro económico empresarial;



Apoiar a modernização e expansão do tecido empresarial do concelho;



Disponibilizar ferramentas para potenciar negócios e a internacionalização;



Facilitar a captação de investimento estratégico nacional e internacional;



Sensibilizar e formar os interessados em melhorar a sua capacidade de gestão,
assim como, a capacidade de resposta a eventuais oportunidades.

A Missão
Promover a imagem do concelho através do apoio às empresas locais, em
articulação com outras instituições públicas e privadas, para o desenvolvimento
sustentável do tecido económico local e para a empregabilidade, numa perspetiva
de modernização, competitividade e captação de investimentos.

As Atribuições


Promover uma relação personalizada com os agentes económicos do
Concelho e potenciais empreendedores;



Prestar informação relevante para a atividade económica, nomeadamente
quanto à criação de empresas, à localização industrial, ao licenciamento
industrial e comercial;



Divulgar as potencialidades económicas, através da produção de materiais
informativos sobre as mais diversas matérias de interesse para os agentes locais,
com destaque para as oportunidades de investimento e fontes de apoio à
atividade empresarial;



Mediar com as entidades públicas e privadas de âmbito local, regional e
nacional, no sentido de facilitar o contacto entre empresários e as referidas
instituições;
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Estabelecer parcerias e envolvimento em projetos de âmbito local, regional e
nacional, com outras instituições, promovendo dinâmicas geradoras de
mudança em prol do desenvolvimento local e regional;



Promover os lotes das Zonas Industriais disponíveis;



Conceber e organizar sessões informativas, seminários, conferências e
encontros temáticos, dirigidos ao setor empresarial do Concelho;



Estimular e apoiar as iniciativas criativas e/ou inovadoras;



Promover ações informação e sensibilização para elevar as competências
profissionais detetados no meio empresarial local;



Realizar eventos de cariz económico, tais como feiras temáticas.

Notas Informativas
Para o desenvolvimento dos objetivos subjacentes à criação do GAE, vamos dar início
à elaboração de um conjunto de notas informativas dirigidas às empresas e aos
empresários.
Nesta primeira nota informativa a área temática recai nos incentivos e sistemas de
apoio ao emprego que se encontram ao dispor das empresas:
ESTÁGIOS ATIVAR.PT


As candidaturas ao estágios Ativar.pt decorrem até 18 de dezembro ou até
que se atinja a dotação orçamental, de 75 milhões de euros.



De acordo com o IEFP, os estágios profissionais, destinam-se a desempregados
inscritos no IEFP e têm por objetivo “reforçar a valorização das qualificações,
através da majoração das bolsas de estágio para os estagiários com
qualificação acima do secundário”.



A bolsa de estágio tem o valor mínimo equivalente ao Indexante dos Apoios
Sociais (IAS), sendo que, consoante as qualificações dos estagiários, aumenta
até ao máximo de cerca de 1.053 euros. De referir, ainda, que de forma
transitória (até 30 de junho de 2021), passarão a ser abrangidos candidatos até
aos 35 anos e passam a ser elegíveis pessoas com mais de 35 anos se estiverem
desempregadas há mais de seis meses.
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A comparticipação do IEFP na bolsa de estágio sobe de 65% para 75% no
regime geral e o prémio-emprego, atribuído a quem converter contratos de
estágio em contratos sem termo, passará de um valor máximo de 2.194 euros
para 3.072 euros no regime geral.



As candidaturas são efetuadas pelas entidades promotoras no portal do IEFP e
são elegíveis as realizadas no território de Portugal Continental.



Para mais informações sobre esta medida e candidaturas, podem sempre
consultar o portal do IEFP.

INCENTIVO ADAPTAR.PT


O incentivo Adaptar.pt, cujo período de candidaturas abriu a 8 de outubro,
contempla um apoio de 5.266 euros a conceder às empresas que celebrem
contratos de trabalho sem termo com desempregados inscritos nos IEFP.



O

apoio

a

atribuir é

majorado

caso

se

trate

de

contratação

de

desempregados de longa duração, inativos desencorajados, jovens até aos 29
anos e pessoas com mais de 45 ou mais anos, ou ainda de cuidados informais
ou pessoas em situação de sem-abrigo.


Saliente-se ainda a majoração a atribuir no caso de criação de postos de
trabalho em territórios de interior, e cujo apoio acresce a 5.582,15 euros.



A informação sobre este incentivo e forma de candidatura está disponível no
portal do IEFP.

LAY-OFF: Com duas “novidades”


Com o objetivo de “reforçar os apoios aos empregadores em maior
dificuldade” e “alargar o acesso a mais empregadores” foram introduzidas
duas novidades no novo lay.off.



Uma das novidades permite que as empresas com quebra de faturação igual
ou superior a 75% possam reduzir o período de trabalho até 100%.



Outra das novidades consiste na criação de um novo escalão, de modo a que
as empresas com quebras iguais ou superiores a 25% também passam a poder
beneficiar deste apoio.
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“A alteração tem como objetivos reforçar os apoios à manutenção dos postos
de trabalho nas empresas em maiores dificuldades, proteger que quem for
abrangido não receberá menos do que 88% da sua remuneração, e reforçar o
apoio à formação, mais do que duplicando a bolsa para o trabalhar”, sublinha
o Governo, em comunicado.

ATENÇÃO: Estas informações, não dispensam a consulta da regulamentação
específica do aviso dos concursos

GAE – Gabinete de Apoio ao Empresário
Telefone: 253 669 100
Local: Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto
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