
Plataforma Portugal 2020  

Publicitação de Avisos 

 

 

 SISTEMA DE INCENTIVOS "QUALIFICAÇÃO DAS PME"  

AVISO Nº 05/SI/2015  |   Data de início: 30-03-2015  |  Data de encerramento: 22-05-2015 (19 horas) 

Beneficiários: Os beneficiários dos apoios previstos no presente Aviso de concurso são empresas PME de qualquer natureza e 

sob qualquer forma jurídica. 

 

Tipologias de projetos elegíveis: 

Projetos inseridos em atividades económicas, com especial incidência para aquelas que visam a produção de bens e 

serviços transacionáveis e internacionalizáveis ou contribuam para um melhor posicionamento na cadeia de valor 

dos mesmos e não digam respeito a serviços de interesse económico geral. 

 

 

 

 

 SISTEMA DE INCENTIVOS "INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PME"  

  AVISO Nº 06/SI/2015  |  Data de início: 30-03-2015  |  Data de encerramento: 22-05-2015 (19 horas) 

Beneficiários: Os beneficiários dos apoios previstos no presente Aviso de concurso são empresas PME de qualquer natureza e 

sob qualquer forma jurídica. 

 

Tipologias de projetos elegíveis: 

Projetos de investimento que satisfaçam a capacitação empresarial das PME para a internacionalização, com vista a 

promover o aumento das exportações através do desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais e de 

processos de qualificação das PME para a internacionalização, valorizando os fatores imateriais da competitividade, 

permitindo potenciar o aumento da sua base e capacidade exportadora e, simultaneamente, cumpram com os critérios de 

acesso, elegibilidade e de seleção a seguir enunciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/avisos/Aviso%20_n.%2005_2015_Qualificacao%20PME_Vr%20Publicacao_30032015.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/avisos/Aviso%20_n.06_2015_Internacionaliza%C3%A7%C3%A3o%20PME_Vr%20publica%C3%A7%C3%A3o_30032015.pdf


 

 

 

 SISTEMA DE INCENTIVOS À INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO |  

Projetos em Regime Contratual de Investimento  - Projetos em Co-promoção 

 

  AVISO Nº 07/SI/2015  |  Data de início: candidaturas em contínuo  |  Data de encerramento: candidaturas em 

contínuo  

 

Beneficiários:  

_Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica;  

_Entidades não empresariais do Sistema de I&I. 

 

Tipologias de projetos elegíveis: 

a) Projetos de interesse especial de I&D – projetos de grande dimensão cujo custo total elegível seja igual ou 

superior a 10 milhões de euros e que se revelem de especial interesse para a economia nacional pelo seu efeito 

estruturante para o desenvolvimento, diversificação e internacionalização da economia portuguesa, e ou de setores 

de atividade, regiões e áreas considerados estratégicos;  

 

b) Projetos de interesse estratégico de I&D – projetos que sejam considerados de interesse estratégico para a 

economia nacional ou de determinadas regiões, como tal reconhecidos, a título excecional, por Despacho Conjunto 

dos membros do Governo responsáveis pelas áreas do Desenvolvimento Regional e da Economia, 

independentemente do seu custo total elegível. 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE INCENTIVOS À INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO | 

Projetos em Co-promoção 

REPUBLICAÇÃO AVISO Nº 08/SI/2015  |  Data de início: 30-03-2015  |  Data de encerramento: 02-06-2015           

(19 horas) 

 

Beneficiários:  

_Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica;  

_Entidades não empresariais do Sistema de I&I. 

 

 

Tipologias de projetos elegíveis: 

Projetos em copromoção os quais são realizados em parceria entre empresas ou entre estas e entidades não 

empresariais do Sistema de I&I, e liderados por empresas, compreendendo atividades de investigação industrial 

e/ou de desenvolvimento experimental, conducentes à criação de novos produtos, processos ou sistemas ou à 

introdução de melhorias significativas em produtos, processos ou sistemas existentes. 

 

 

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/avisos/AAC_07_2015_Copromocao_Especial_2015-03-30.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/avisos/AAC_08_2015_CoPromocao_republicacao2015-04-02.pdf


 

 

 

SISTEMA DE INCENTIVOS À INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO | 

Projetos Demonstradores em Co-promoção 

REPUBLICAÇÃO AVISO Nº 09/SI/2015  |  Data de início: 30-03-2015  |  Data de encerramento: 24-06-2015             

(19 horas) 

Beneficiários:  

_Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica; 

 _Entidades não empresariais do Sistema de I&I. 

 

Tipologias de projetos elegíveis: 

Esta tipologia configura projetos demonstradores de tecnologias avançadas e de linhas-piloto, que, partindo de 

atividades de I&D concluídas com sucesso, visam evidenciar, perante um público especializado e em situação real, 

as vantagens económicas e técnicas das novas soluções tecnológicas que não se encontram suficientemente 

validadas do ponto de vista tecnológico para utilização comercial. 

 

 

 

SISTEMA DE INCENTIVOS À INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO |Projetos Demonstradores Individuais 

REPUBLICAÇÃO AVISO Nº 10/SI/2015  |  Data de início: 30-03-2015  |  Data de encerramento: 24-06-2015        

(19 horas) 

   
Beneficiários:  

Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. 

 

Tipologias de projetos elegíveis: 

Esta tipologia configura projetos demonstradores de tecnologias avançadas e de linhas-piloto, que, partindo de 

atividades de I&D concluídas com sucesso, visam evidenciar, perante um público especializado e em situação real, 

as vantagens económicas e técnicas das novas soluções tecnológicas que não se encontram suficientemente 

validadas do ponto de vista tecnológico para utilização comercial. Estes projetos, podem configurar uma primeira 

aplicação de uma nova tecnologia no desenvolvimento de uma atividade/sector económico, com perspetivas de 

viabilidade técnico-económica e condições de repetitividade, pretendendo-se atingir a validação industrial do 

conhecimento associado a novas tecnologias suscetíveis de serem aplicadas a nível nacional/internacional em 

produtos, processos e ou sistemas. 

 

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/avisos/AAC_09_2015_Demonstradores_CoPromocao_republicacao2015-04-02.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/avisos/AAC_10_2015_Demonstradores_Individual_republicacao2015-04-02.pdf

