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Create value with public funding 

Portugal 2020: Aviso N.º 17/SI/2019 – Sistema de 

Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 

Tecnológico - Projetos em Copromoção 

Foi republicado, no sítio do Portugal 2020, o Aviso para a Apresentação de 

Candidaturas (AAC) N.º 17/SI/2019, que visa conceder apoios financeiros a Projetos 

em Copromoção, no âmbito da tipologia de investimento “Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico (I&DT)”, cujo objetivo é aumentar o investimento 

empresarial em Investigação e Inovação (I&I) para promover o aumento das 

atividades económicas intensivas em conhecimento e a criação de valor baseada na 

inovação, reforçando a ligação entre instituições de ensino superior e empresas. 

 

O Aviso passa a prever a apresentação de candidaturas em duas fases, tendo sido 

introduzidas as seguintes alterações.  

Limite ao número de candidaturas 

 

Cada promotor empresarial não poderá integrar mais que duas candidaturas, no 

conjunto das duas fases do Aviso. 

 

Cada projeto apenas pode ser candidato a uma das duas fases previstas para 

submissão de candidaturas. 
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Dotação orçamental 

A dotação orçamental FEDER foi incrementada para Euro 84,5 milhões, encontrando-se distribuída entre Euro 

45,5 milhões e Euro 39 milhões para as Fases 1 e 2, respetivamente.  

Acresce que, as Autoridades de Gestão dos Programas Operacionais poderão reforçar as dotações orçamentais 

indicadas caso seja necessário, sendo que a eventual dotação remanescente da Fase 1, transita para a Fase 2. 

Procedimentos para apresentação das candidaturas 

O prazo para a apresentação de candidaturas decorre: 

(i) Até ao dia 31 de janeiro de 2020 (19 horas) no âmbito da Fase 1; 

(ii) Entre os dias 31 de janeiro e 31 de março de 2020 (19 horas) para a Fase 2. 

Para mais detalhes consulte o  Aviso para Apresentação de Candidaturas 17/SI/2019. 

 

 

 

 

 

Contactos 

Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200 
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