
Incentives News Flash nº 17/2017 

 

01 

 

 
 

Create value with public 

funding  

Portugal 2020: Avisos SI I&DT- Prorrogação de 

prazo para apresentação de candidaturas 

Foram republicados, no sítio do Portugal 2020, os Avisos para a 

Apresentação de Candidaturas (Avisos) atualmente em curso no contexto 

do Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico  

(SI I&DT), os quais prorrogam o prazo para apresentação de candidaturas 

dos Avisos em apreço até ao dia 30 de junho de 2017. É, ainda, 

estabelecida uma nova data limite para comunicação da decisão aos 

promotores (até 2 de novembro de 2017). 

Para mais detalhes, consulte os Avisos republicados, a saber: 

 Aviso para Apresentação de Candidaturas N.º 03/SI/2017 – 

SI I&DT – Projetos em Copromoção; 

 

 Aviso para Apresentação de Candidaturas N.º 04/SI/2017 –  

SI I&DT - Projetos Demonstradores em Copromoção; 

 

 Aviso para Apresentação de Candidaturas N.º 05/SI/2017 –  

SI I&DT - Projetos Demonstradores Individuais. 
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http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/2017-05-22_Rep_AAC_03_SI_2017_CoPromocao_IDT.pdf
http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/2017-05-22_Rep_AAC_04_SI_2017_Demonstradores_Copromocao.pdf
http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/2017-05-22_Rep_AAC_05_SI_2017_Demonstradores_Individuais.pdf
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Contactos 

Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Deloitte” refere-se a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada de responsabilidade limitada do Reino Unido (DTTL), ou 

a uma ou mais entidades da sua rede de firmas membro e respetivas entidades relacionadas. A DTTL e cada uma das firmas membro da 

sua rede são entidades legais separadas e independentes. A DTTL (também referida como “Deloitte Global”) não presta serviços a 

clientes. Aceda a www.deloitte.com/pt/about para saber mais sobre a nossa rede global de firmas membro. 

A Deloitte presta serviços de auditoria, consultoria, financial advisory, risk advisory, consultoria fiscal e serviços relacionados a clientes 

nos mais diversos setores de atividade. Quatro em cada cinco empresas da Fortune Global 500® recorrem aos serviços da Deloitte, 

através da sua rede global de firmas membro presente em mais de 150 países, combinando competências de elevado nível, 

conhecimento e serviços de elevada qualidade para responder aos mais complexos desafios de negócio dos seus clientes. Para saber 

como os aproximadamente 245.000 profissionais criam um impacto positivo, siga a nossa página no Facebook, LinkedIn ou Twitter. 

Esta comunicação contém apenas informação de caráter geral, pelo que não constitui aconselhamento ou prestação de serviços 

profissionais pela Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pelas suas firmas membro ou pelas suas entidades relacionadas (“Rede Deloitte”). 

Antes de qualquer ato ou omissão que o possa afetar, deve aconselhar-se com um profissional qualificado. Nenhuma entidade da Rede 

Deloitte pode ser responsabilizada por quaisquer danos ou perdas sofridos pelos resultados que advenham da tomada de decisões 

baseada nesta comunicação. 
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