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Create value with public 

funding  

Portugal 2020: Avisos N.º 07/SI/2017 e N.º 

08/SI/2017 (Territórios de Baixa Densidade) - 

Prorrogação de prazo para apresentação de 

candidaturas 

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

Apresentação de Candidaturas (Avisos) N.º 07/SI/2017 e N.º 08/SI/2017 

(Territórios de Baixa Densidade) atualmente em curso no contexto do 

Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva (SI Inovação), os quais 

prorrogam o prazo para apresentação de candidaturas dos Avisos em 

apreço até ao dia 30 de junho de 2017 e 16 de Junho de 2017 para os 

projetos do Programa Operacional (PO) Regional de Lisboa. 

É, ainda, estabelecida uma nova data limite para comunicação da decisão 

aos promotores (até 21 de setembro para os projetos do PO Regional de 

Lisboa e 6 de outubro de 2017 para os projetos dos restantes PO). 
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Para mais detalhes, consulte os Avisos republicados, a saber: 

 Aviso para Apresentação de Candidaturas N.º 07/SI/2017 – 

SI Inovação; 

 

 Aviso para Apresentação de Candidaturas N.º 08/SI/2017 – 

SI Inovação. 

 

Contactos 

Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200 
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