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Portugal 2020: Retificação do Aviso N.º 01/SI/2016 - Inovação 
Produtiva 

Foi publicada, no sítio do Portugal 2020, a 
primeira retificação ao Aviso para a Apresentação 

de Candidaturas (AAC) N.º 01/SI/2016, a qual 
introduz as seguintes alterações: 

 Tipologia das operações e modalidade de 

candidatura: Os projetos individuais, que se 

enquadrem em atividades inovadoras e se 

proponham a desenvolver um investimento 
inicial relacionado com o aumento da 

capacidade de um estabelecimento já 
existente, deixam de ser aplicáveis somente 

às Pequenas e Médias Empresas; 

 

 Dotação indicativa do fundo a conceder: 

Alteração da dotação prevista para o (i) 

Programa Operacional (PO) Regional do 
Alentejo, especificamente ao nível da 

Prioridade de Investimento (PI) 8.5 - 
“Formação” para Euro 200 mil; e (ii) PO 

Regional do Centro, especificamente ao nível 
da PI 1.2 - “Inovação Produtiva não PME” e 

da PI 3.3. - “Inovação Produtiva PME” para 
Euro 5 mil e Euro 40 mil, respetivamente. 

Para mais detalhes, consulte a Retificação do 

AAC N.º 01/SI/2016. 

 

 

http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/20160120_Retificacao_Aviso_01_SI_2016_SI_InovacaoProdutiva.pdf
http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/20160120_Retificacao_Aviso_01_SI_2016_SI_InovacaoProdutiva.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações, por favor contacte-nos:  

Lisboa  +351 210 427 500 

Porto  +351 225 439 200 

www.deloitte.pt 
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