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Create value with public
funding
Portugal 2020: Publicação de Avisos na tipologia
“Vale”
Foram publicados, no sítio do Portugal 2020, cinco Avisos para
Apresentação de Candidaturas (Avisos) na tipologia “Vale” que permitirão
às Pequenas e Médias Empresas (PME), que cumpram as condições de
acesso, concorrer a apoios para a contratação de serviços especializados
no âmbito da Economia Circular, Comércio, Incubação, Investigação e
Internacionalização, conforme apresentado infra:
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Vale Economia Circular (Aviso n.º 20/SI/2018): disponibiliza o apoio à
elaboração de um diagnóstico que conduza à definição de um plano de
ação conducente à implementação de modelos de gestão e de
crescimento alinhados com estratégias e compromissos nacionais e
internacionais assumidos por Portugal, com particular relevância para
uma economia circular;
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Vale Comércio (Aviso n.º 21/SI/2018): pretende apoiar a elaboração de um diagnóstico que produza
um conjunto de recomendações que permitam a definição de um plano de ação conducente ao reforço
da capacitação empresarial das PME dos setores do Comércio, da Restauração e dos Serviços, por via
do incentivo à procura de serviços que potenciem a sustentabilidade dos negócios, bem como o
conhecimento de mercados e a interface com agentes económicos relevantes nos mercados externos,
com vista à melhoria da competitividade da empresa;



Vale Incubação (Aviso n.º 23/SI/2018): pretende conceder apoios a projetos simplificados de empresas
com menos de 1 ano na área do empreendedorismo, através da contratação de serviços de incubação
prestados por incubadoras de empresas previamente acreditadas;



Vale Oportunidades de Investigação (Aviso n.º 24/SI/2018): pretende apoiar projetos simplificados de
Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (I&DT) que visem a aquisição de serviços de consultoria
em atividades de I&DT, bem como de serviços de transferência de tecnologia;



Vale Oportunidades de Internacionalização (Aviso n.º 25/SI/2018): pretende apoiar o desenvolvimento
e aplicação de novos modelos empresariais, através de projetos simplificados de internacionalização
que visem a promoção de diagnósticos comerciais, a identificação de oportunidades de
internacionalização, ao nível de produtos /serviços e mercados associados, e das estratégias de
marketing adequadas, designadamente permitindo uma evolução na cadeia de valor, incluindo a
assistência técnica que permita a implementação imediata de decisões de marketing e atividades de
prospeção inicial de mercados externos.

Para mais detalhes, consulte os Avisos em apreço.
Contactos
Para mais informações, por favor contacte:
Lisboa: +351 210 427 500
Porto: +351 225 439 200
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