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Create value with public 

funding 

Portugal 2020: Prorrogação dos prazos de 

candidatura 

 

Antecipando eventuais constrangimentos dos promotores tendo em conta a atual situação de pandemia, foram 

prorrogados os prazos de entrega de candidaturas no âmbito de diversos concursos do COMPETE 2020, em 

particular os seguintes: 

 

Aviso Âmbito Nova Data 

Aviso N.º 17/SI/2019 
Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 

Tecnológico (SI ID&T) - Projetos de I&D em Copromoção 
29/05/2020 

Aviso N.º 01/SI/2020 

Sistema de Incentivos à Internacionalização das PME 

Fase I – Prioridade E-commerce e Transformação Digital 
13/04/2020 

Sistema de Incentivos à Internacionalização das PME - Fase II – 

Prioridade Brexit: Diversificação de Mercados 
11/05/2020 

Sistema de Incentivos à Internacionalização das PME - Fase III – 

Prioridade Acelerador de Exportações 
08/06/2020 

Incentives News Flash no 14/2020 

20 de março de 2020 
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Aviso N.º 07/SI/2020 
Sistema de Incentivos às Empresas - Projetos “Inovação Produtiva” 

(Outras Regiões) 

Com pedido de auxílio – 

30/03/2020 

Sem pedido de auxílio – 

4/05/2020 

Aviso N.º 08/SI/2020 
Sistema de Incentivos às Empresas - Projetos "Inovação Produtiva” 

– Territórios de Baixa Densidade 
1.ª Fase – 30/03/2020 

Aviso N.º 09/SI/2020 
Sistema de Incentivos às Empresas - Projetos “Empreendedorismo 

Qualificado e Criativo”  

Com pedido de auxílio – 

30/03/2020 

Sem pedido de auxílio – 

4/05/2020 

 

De igual modo, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 (PDR 2020), e tendo em conta os 

impactos do atual surto pandémico, os prazos para submissão das candidaturas dos anúncios em curso são 

prorrogados por 30 (trinta) dias. 

 

Para mais detalhes, consulte o site do COMPETE e o site do PDR2020.  

 

 

 

 

 

Contactos 

Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200 
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