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Portugal 2020: Republicação do Aviso N.º 33/SI/2015 - Sistema de 
Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico - 
Projetos em Co-Promoção

Foi divulgada, no sítio do Portugal 2020, a 
republicação do Aviso para Apresentação de 

Candidaturas (AAC) n.º 33/SI/2015, a qual 
introduz, entre outras, as seguintes alterações ao 

nível do Sistema de Incentivos à Investigação e 
Desenvolvimento Tecnológico, na modalidade 

Projetos em Co-Promoção: 

 Limite ao número de candidaturas: Cada 

promotor empresarial apenas poderá integrar 

duas candidaturas, exceto quando se trate de 
candidaturas a projetos aprovados no âmbito 

de programas internacionais que requerem 
financiamento nacional, em que o limite é de 

quatro candidaturas; 

 Modalidades e procedimentos para 
apresentação de candidaturas: O prazo 

para apresentação de candidaturas foi 
prorrogado até ao próximo dia 15 de março 

de 2016 (19 horas). 

Para mais detalhes, consulte a Republicação do 
Aviso N.º 33/SI/2015. 

 

 

  

http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/20160122_AAC_33_2015_CoProm_Republicacao.pdf
http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/20160122_AAC_33_2015_CoProm_Republicacao.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações, por favor contacte-nos:  

Lisboa  +351 210 427 500 

Porto  +351 225 439 200 
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