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Creating 

impact with public funding  

Eureka: Aviso Eurostars 

Foi publicada a abertura de aviso de concurso do programa Eurostars, o qual se 
insere na rede Eureka, sendo destinado a apoiar as PME na realização de projetos 
internacionais colaborativos de I&D. 

O programa Eurostars  

O programa Eurostars é um programa conjunto cofinanciado por organismos de 
financiamento nacionais e regionais de 36 países e da União Europeia, através do 
Horizonte 2020. Através da participação neste programa, as organizações podem ter 
acesso a financiamento público para a realização de projetos internacionais 
colaborativos de I&D. 

Para o efeito, a coordenação do projeto colaborativo de I&D deve ser assegurada por 
uma PME que realize atividades de investigação de forma intensiva. O Eurostars é 
um programa de financiamento bottom-up, pelo que qualquer tópico de inovação 
poderá ser potencialmente elegível para financiamento. 

Síntese de informação relevante relativa ao Programa Eurostars 

 O financiamento é gerido localmente, sendo possível verificar, através deste 
link, os países que podem aceder aos fundos disponíveis; 

Incentives News Flash nº 1/2021 
Deloitte Tax, Somos confiança 
4 de janeiro de 2021 

https://www.eurekanetwork.org/countries/belgium-brussels/eurostars/funding
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 Os projetos tipicamente apresentados a este programa envolvem, em 
média, um investimento total na ordem de Euro 1,5 milhões; 

 O programa Eurostars foi concebido e é dirigido às PME que realizem 
atividades de I&D; 

 O projeto deve compreender a colaboração internacional, envolvendo, pelo menos, um outro país com 
acesso ao programa Eurostars; 

 O nível de inovação e a qualidade da colaboração e do plano de negócios 
constituem importantes critérios de sucesso; 

 O prazo limite de candidatura é 4 de fevereiro de 2021. 

Para mais detalhe, consulte o site da rede Eureka. 
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Tohmatsu Limited, pelas suas firmas membro ou pelas suas entidades relacionadas (em conjunto a “Rede Deloitte”). Deve aconselhar-se com um profissional qualificado 
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Deloitte Tax 
Somos confiança 

O nosso maior investimento 
está na ligação que 
construímos com os nossos 
clientes. Somos hoje mais 
tecnológicos, inovadores e 
ágeis, e esta é a nossa marca. 
Quando investimos, investimos 
em confiança. 
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