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Portugal 2020: Competitividade e Internacionalização - Calendário
de lançamento de concursos
Foi publicado o calendário de lançamento de
concursos para o período compreendido entre
março de 2015 e março de 2016, no âmbito do
domínio Competitividade e Internacionalização,
do Programa Portugal 2020.
O presente calendário aplica-se aos sistemas de
incentivos para as empresas, à modernização e
capacitação da Administração Pública, à
investigação científica e tecnológica e às ações
coletivas.

Para mais detalhes, consulte o calendário de
lançamento de concursos do domínio
Competitividade e Internacionalização.
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