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Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e
Internacionalização - Segunda alteração
Foi publicada a Portaria n.º 328-A/2015, de 2 de
outubro, a qual aprova a segunda alteração à
Portaria n.º 57-A/2015, de 27 de fevereiro, que
adota o Regulamento Específico do Domínio da
Competitividade e Internacionalização.
A este nível, para os projetos de desenvolvimento
e implementação de infraestruturas de
investigação, passam a ser elegíveis as despesas
com recursos humanos, considerados
indispensáveis para a sua implementação e
desenvolvimento, em condições a definir nos
Avisos para Apresentação de Candidaturas.

Para mais detalhes, consulte a Portaria n.º 328A/2015, de 2 de outubro.
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