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OPORTUNIDADES PARA ENTIDADES PRIVADAS

PORTUGAL 2020

PORTUGAL 2020

SI QUALIFICAÇÃO

SI INTERNACIONALIZAÇÃO

Este sistema de incentivos tem como objetivo o desenvolvimento de

Centrado no reforço da capacitação empresarial das PME para a

ações de qualificação das PME em domínios imateriais, designadamente

internacionalização e no aumento da qualificação específica dos ativos, esta

no que respeita ao reforço das capacidades de organização e gestão das

medida pretende apoiar ações que visem abordar os seguintes domínios:

PME e a qualificação específica de ativos. São assim apoiados projetos

conhecimento dos mercados externos, presença na web, desenvolvimento e

que visem a inovação organizacional e gestão, a economia digital e TIC,

promoção internacional de marcas, prospeção e presença em mercados

criação de marcas e design, desenvolvimento e engenharia de produto,

internacionais, marketing internacional, introdução de novos métodos de

serviço ou processo, proteção propriedade industrial e qualidade.

organização nas práticas comerciais e nas relações externas, certificações
específicas.

Data de
abertura:
16 Mar 2016

Data de
encerramento:
13 Mai 2016
(19:00h)

Mais
informações:

Data de
abertura:

www.portugal2020.pt

16 Mar 2016

Data de
encerramento:
13 Mai 2016
(19:00h)

Mais
informações:
www.portugal2020.pt

PORTUGAL 2020

PORTUGAL 2020

SI I&DT - NÚCLEOS DE I&D EM COPROMOÇÃO

SI - PROJETOS CONJUNTOS FORMAÇÃO AÇÃO FSE

Com vista a estimular o investimento empresarial em matéria de I&D,

Centrado no reforço da capacitação empresarial das PME, esta medida

encontram-se abertas as candidaturas para a constituição de Núcleos de

pretende apoiar projetos de formação, organizados com recurso à

I&D na modalidade projetos em copromoção. Estes núcleos deverão ser

metodologia de formação-ação, na modalidade de candidatura projetos

liderados por uma PME, visando a constituição e dinamização de

conjuntos. São elegíveis entidades privadas sem fins lucrativos, de natureza

estruturas I&D de forma colaborativa, assentes no estabelecimento de

associativa

parcerias estratégicas de médio e longo prazo entre diferentes atores do

nomeadamente associações empresariais, câmaras de comércio e indústria,

sistema de I&I, tendo como objetivos principais a cooperação com vista à

associações para o desenvolvimento local e entidades não empresariais do

transferência de tecnologia e partilha de conhecimento, e tendo por base

Sistema de I&I. Cada projeto deve ser apresentado apenas por uma entidade

planos de atividades partilhados.

promotora, não sendo admissíveis projetos em copromoção.

e

com

competências

específicas

dirigidas

às

PME,

Estão disponíveis 3 avisos que se destinam a áreas temáticas distintas
(Aviso N.º 06/ SI/2016, Aviso N.º 07/ SI/2016, Aviso N.º 08/ SI/2016)
Data de
abertura:
8 maio 2016

Data de
encerramento:
30 junho 2016
(19:00h)

Mais
informações:

Data de
abertura:

www.portugal2020.pt

29 abril 2016

Data de
encerramento:
3 junho 2016
(19:00h)

Mais
informações:
www.portugal2020.pt
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PORTUGAL 2020

PORTUGAL 2020

VALE INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO

VALE INTERNACIONALIZAÇÃO

O objetivo desta medida de apoio é o de intensificar o esforço nacional

Esta medida consiste em apoiar projetos simplificados de internacionalização

de Inovação & Investigação e a criação de novos conhecimentos com

que visem o conhecimento e a prospeção dos mercados internacionais de

vista ao aumento da competitividade das empresas, promovendo a

PME que não tenham iniciado o seu processo de internacionalização ou,

articulação entre estas e os restantes atores do Sistema de Inovação &

tendo já iniciado, não registam atividade exportadora nos últimos 12 meses

Investigação. Neste sentido, são suscetíveis de apoio os projetos

em relação à data da candidatura. São suscetíveis de apoio os projetos

relativos à aquisição de serviços de consultoria em atividades de

individuais que visem a aquisição de serviços de consultoria na área de

investigação e desenvolvimento tecnológico, bem como de serviços de

prospeção de mercado, tais como, estudos, consultoria e despesas

transferência de tecnologia.

associadas a ações de prospeção realizadas em mercados externos.

Data de
abertura:
Contínuo

Data de
encerramento:
Sem informação

Mais
informações:
www.portugal2020.pt

Data de
abertura:
Contínuo

Data de
encerramento:
Sem informação

Mais
informações:
www.portugal2020.pt

LINHA DE APOIO À QUALIFICAÇÃO DA OFERTA 2016: EMPRESAS DO TURISMO
O Turismo de Portugal, em parceria com o sistema bancário, disponibiliza um instrumento financeiro com um orçamento global de 60 milhões
de euros, até 31 de dezembro de 2017, para o financiamento a médio e longo prazo de projetos de investimento de empresas do turismo, que se
traduzam na criação de empreendimentos turísticos inovadores, na requalificação de empreendimentos turísticos, assim como no
desenvolvimento
de
projetos
na
área
da
animação
turística
e
da
restauração.
Mais
informação
em:
http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/newsletter/2016/Pages/LinhadeApoioaQualificacaodaOferta2016.aspx

Conferência COMPETE 2020
No próximo dia 7 de junho, realiza-se a conferência do COMPETE
2020 - Programa Operacional Competitividade e Internacionalização,
onde serão apresentadas, a um público mais alargado, as conclusões
da iniciativa “Ao lado de quem cria valor” que pretende aproximar o
programa dos agentes económicos e permitir concretizar
efetivamente a sua missão. Este evento terá lugar no Centro de
Reuniões da FIL - Parque das Nações.
Mais informação em: http://www.pocicompete2020.pt/agenda/evento/Conferenciacriavalor

TURISMO DE PORTUGAL DISPONIBILIZA
TravelBI
A plataforma de gestão conhecimento no
turismo está disponível em http://travelbi.turismodeportugal.pt e agrega
informação estatística, estudos e análises sobre o desempenho do sector.
Com o intuito de apoiar a tomada de decisão de agentes públicos e
privados a plataforma disponibiliza, ainda, conteúdos ligados à
sustentabilidade, às políticas sectoriais e às tendências emergentes.
Mais informação em: http://travelbi.turismodeportugal.pt/ptpt/Paginas/HomePage.aspx

Já se encontra disponível uma versão atualizada do PLANO DE ABERTURA DE AVISOS, para 2016.
Consulte-o em: https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Plano-Anual-Candidaturas-abertas

