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Programa Operacional Regional dos Açores 2020: Abertura do 

período para apresentação de candidaturas 

 

O PO Açores - Programa Operacional Regional 
dos Açores - para o período de programação 

2014-2020 publicou a abertura do período para 
apresentação de candidaturas a três concursos, 

que decorrerão até ao dia 30 de janeiro de 2015. 

Os três concursos integram-se no Eixo 3 do PO 
Açores 2020, que visa o incremento da 

competitividade das empresas regionais, e dizem 
respeito aos seguintes sistemas de incentivo: 

 Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo 

nos Açores - Empreende Jovem; 

 

 

 Sistema de incentivos para o 
Desenvolvimento Regional dos Açores - 

Desenvolvimento da Qualidade e Inovação; 

 Sistema de Incentivos para o 
Desenvolvimento Regional dos Açores - 

Apoios ao Desenvolvimento Local, ao 
Desenvolvimento do Turismo e ao 

Desenvolvimento Estratégico. 

Estes concursos destinam-se a operações que 
foram objecto de pré-candidatura no período de 1 

de janeiro a 30 de junho de 2014. 

 



 

Para mais detalhes, consulte o Aviso N.º 

ACORES-51-2015-01 (Empreende Jovem), o 
Aviso N.º ACORES-53-2015-02 (Desenvolvimento 

da Qualidade e Inovação) e o Aviso N.º ACORES-
54-2015-03 (Apoios ao Desenvolvimento Local, 

ao Desenvolvimento do Turismo e ao 
Desenvolvimento Estratégico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações, por favor contacte-nos:  

Lisboa  +351 210 427 500 

Porto  +351 225 439 200 
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