10 de maio de 2016

Incentives News Flash
n.º 19/2016
Create value with
public funding

Portugal 2020: Atualização do calendário de lançamento de
concursos

Foi publicada uma atualização do calendário de
lançamento de concursos até ao final do ano de
2016, sendo de destacar as alterações
introduzidas ao nível do domínio da
Competitividade e Internacionalização, no
contexto do Portugal 2020.

Para mais detalhes consulte o calendário de
lançamento de concursos no contexto do Portugal
2020.
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