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Sobre Nós

A Rede Regional de Parcerias de

Apoio ao Desenvolvimento Económico

e Social do Algarve tem como

propósito criar um sistema de resposta

adequado às necessidades dos

empreendedores e empresários da

região.

Reforçando o trabalho desenvolvido

em prol da afirmação do Algarve

enquanto região competitiva que

aposta numa economia diversificada e

inovadora, as entidades constituintes

da rede reuniram durante o mês de

julho. A reunião com as várias

entidades teve como principal objetivo

a partilha do trabalho realizado,

nomeadamente no que se refere às

dificuldades sentidas e às soluções

que cada entidade foi implementando

nos seus territórios, tendo em vista um

processo de melhoria contínuo do

trabalho em Rede.

Este boletim corresponde à sexta

edição e apresenta informações úteis

para quem pretenda investir no

Algarve.

Candidaturas abertas no domínio da Competitividade e Internacionalização (Portugal 2020)

Sistema de Incentivos "Investigação e Desenvolvimento Tecnológico" - Vale I&D

Deadline: 16/09/2016 | Aviso: N.º 11/SI/2016

Este concurso destina-se a apoiar atividades de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico,

bem como de serviços de transferência de tecnologia nos domínios prioritários da RIS3. São

beneficiários elegíveis as empresas PME de qualquer natureza e forma jurídica. [Saber mais]

Sistema de Incentivos "Inovação Produtiva”

Deadline: 30/09/2016 | Aviso: N.º 12/SI/2016

Este concurso destina-se a apoiar o investimento empresarial em atividades inovadoras (produto

ou processo), reforçar a capacitação empresarial e aumentar as capacidades de gestão das

empresas. São beneficiários elegíveis as empresas (PME e grandes empresas). [Saber mais]

Sistema de Incentivos “Empreendedorismo Qualificado e Criativo”

Deadline: 30/09/2016 | Aviso: N.º 13/SI/2016

Este concurso destina-se a apoiar projetos individuais que se traduzam na criação de um novo

estabelecimento. Os beneficiários são as PME criadas há menos de dois anos. [Saber mais]

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT) |

Programas Mobilizadores

Deadline: 30/09/2016 | Aviso: N.º 10/SI/2016

Este concurso destina-se a apoiar os programas mobilizadores de I&D que visam estimular e

garantir a implementação de «Agendas de Investigação e Inovação». Os beneficiários são

empresas e entidades não empresariais do Sistema de I&I. [Saber mais]

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=4d064987-258d-4f52-b872-e8610418c4ec
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b88d5ae8-a493-4c7b-8c2d-322e79e46eba
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=c2f34bf1-8ac1-40fb-ad26-d16189425862
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b88d5ae8-a493-4c7b-8c2d-322e79e46eba
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=4985112b-fec5-45ce-adfc-75bf30525202
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b88d5ae8-a493-4c7b-8c2d-322e79e46eba
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b88d5ae8-a493-4c7b-8c2d-322e79e46eba
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Sistema de Incentivos Inovação Produtiva: Projetos em Regime Contratual de Investimento

Deadline: 31/12/2016 | Aviso: N.º 01/SI/2015

Este concurso destina-se a apoiar os projetos em atividades inovadoras que se proponham

desenvolver um investimento inicial de acordo com as tipologias apresentadas no aviso. Os

beneficiários são empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. [Saber mais]

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (projetos individuais)

Deadline: 31/12/2020 | Aviso: N.º 02/SI/2015

Este concurso destina-se a apoiar os projetos de interesse especial e de interesse estratégico de

I&D – Projetos individuais, inseridos no regime contratual de investimento. Os beneficiários são

empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. [Saber mais]

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (em copromoção)

Deadline: 31/12/2020 | Aviso: N.º 07/SI/2015

Este concurso destina-se a apoiar os projetos de interesse especial e de interesse estratégico de

I&D – Projetos em copromoção, inseridos no regime contratual de investimento. São beneficiários

dos apoios empresas e entidades não empresariais do Sistema de I&I. [Saber mais]

Sistema de Incentivos “Proteção de Direitos da Propriedade Industrial”

Deadline: 31/12/2020 | Aviso: N.º 17/SI/2015

São suscetíveis de apoio os pedidos de propriedade intelectual/industrial conforme estipulado no

aviso de abertura . As entidades beneficiárias dos apoios são as empresas de qualquer natureza

e sob qualquer forma jurídica e as Entidades não empresariais do Sistema de I&I. [Saber mais]

Apoio no domínio da Transformação dos Produtos da Pesca e Aquicultura

Deadline: 23/09/2016 | Aviso: N.º02/2016 | [Saber mais]

Apoio a Investimentos em Portos de Pesca, Locais de Desembarque, Lotas e Abrigos

Deadline: 16/09/2016 | Aviso: N.º03/2016 | [Saber mais]

Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura nos Domínios da Inovação, do

Aconselhamento e dos Investimentos Produtivos

Deadline: 16/09/2016 | Aviso: N.º03/2016 | [Saber mais]

Candidaturas abertas – Programa MAR 2020

Operação 4.0.1 - Investimentos em

Produtos Florestais Identificados

como Agrícolas no Anexo I do

Tratado

Deadline: 16/09/2016 (19h)

Aviso: N.º 01 / Operação 4.0.1 / 2016

Operação 4.0.2 - Investimentos em

Produtos Florestais Não

Identificados como Agrícolas no

Anexo I do Tratado

Deadline: 16/09/2016 (19h)

Aviso: N.º 01 / Operação 4.0.2 / 2016

Operação 8.2.1. Gestão de Recursos

Cinegéticos (1º Anúncio)

Deadline: 30/09/2016 (19h)

Aviso: N.º 01 / Operação 8.2.1 / 2016

[Saber mais]

Candidaturas abertas: 

PDR 2020

[Saber mais]

[Saber mais]

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=e1220fda-5a83-43f2-8988-441aa8bfcf24
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=a73a65a0-05f7-49a5-9ab9-64e89dde6b7f
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=d4a9f101-7861-458c-ba6c-9eae3aebd0de
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=ae7f3d88-7c59-44e5-a261-56e60c27d4ab
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
http://www.mar2020.pt/docs/Anun16_Transformacao.pdf
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
http://www.mar2020.pt/docs/Anun16_Portos_pesca.pdf
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
http://www.mar2020.pt/docs/Anun16_aquicultura.pdf
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.2-Gestao-de-Recursos-Cinegeticos-e-Aquicolas/Operacao-8.2.1-Gestao-de-Recursos-cinegeticos
http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-2-Competitividade-e-Organizacao-da-Producao/Medida-4-Valorizacao-dos-Recuros-Florestais/Operacao-4.0.1-Investimentos-em-Produtos-Florestais-Identificados-como-Agricolas-no-Anexo-I-do-Tratado
http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-2-Competitividade-e-Organizacao-da-Producao/Medida-4-Valorizacao-dos-Recuros-Florestais/Operacao-4.0.2-Investimentos-em-Produtos-Florestais-Nao-Identificados-como-Agricolas-no-Anexo-I-do-Tratado
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10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas

Deadline: 30/09/2016 (17:59h) | Aviso: N.º 001/INLOCO/10211/2016

As candidaturas apresentadas devem promover a melhoria das condições de vida, de trabalho e

de produção dos agricultores assim como contribuir para o processo de modernização e de

capacitação das empresas do setor agrícola.

Tipologia de intervenção a apoiar: investimentos na explorações agrícolas cujo custo total

elegível, apurado em sede de análise, seja superior ou igual a 1.000€ e inferior ou igual a

40.000€.

Dotação orçamental: 202.906,25€ (despesa pública) [Saber mais]

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização

Deadline: 30/09/2016 (17:59h) | Aviso: N.º 001/INLOCO/10212/2016

As candidaturas apresentadas devem contribuir para o processo de modernização e capacitação

das empresas de transformação e comercialização de produtos agrícolas.

Tipologia de intervenção a apoiar: investimentos na transformação e comercialização de

produtos agrícolas cujo custo total elegível, apurado em sede de análise, seja igual ou superior a

10.000€ e inferior ou igual a 200.000€.

Dotação orçamental: 540.000,00€ (despesa pública) [Saber mais]

Área geográfica elegível:

• Albufeira (freguesias de Guia e Paderne);

• Faro (freguesias de Santa Bárbara de Nexe e União das freguesias de Conceição e Estoi);

• Loulé (freguesias de Alte, Ameixial, Boliqueime, Salir, São Sebastião e União das freguesias

de Querença, Tôr e Benafim);

• Olhão (freguesias de Pechão e União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta);

• São Brás de Alportel (freguesia de São Brás de Alportel);

• Silves (freguesias de São Bartolomeu de Messines e São Marcos da Serra);

• Tavira (freguesias de Cachopo, Santa Catarina da Fonte do Bispo e União das freguesias de

Luz de Tavira e Santo Estêvão).

A Estratégia de Desenvolvimento

Local visa promover, no território de

incidência da IN Loco, a concertação

estratégica e operacional entre

parceiros, focalizada no

empreendedorismo e na criação de

postos de trabalho, tendo em conta as

seguintes linhas estratégicas de

intervenção: ampliar e diversificar a

base económica da região; diversificar

e qualificar os produtos turísticos;

produzir competências para o

empreendedorismo e a

empregabilidade; incrementar as redes

empresariais; melhorar as explorações

agrícolas; reforçar a transformação, a

promoção e a comercialização de

produtos locais de qualidade; reforçar

os circuitos curtos de produção e

consumo; qualificar as organizações

sociais do território; reforçar a coesão

e a inclusão.

Candidaturas abertas no âmbito do DLBC RURAL – Associação IN LOCO

Associação IN LOCO

[Saber mais]

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/703609
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/703613
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
http://www.in-loco.pt/
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10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas

Deadline: 30/09/2016 (17:00h) | Aviso: N.º 001/ADERE202010211/2016

As candidaturas apresentadas devem promover a melhoria das condições de vida, de trabalho e

de produção dos agricultores assim como contribuir para o processo de modernização e de

capacitação das empresas do setor agrícola.

Tipologia de intervenção a apoiar: investimentos na explorações agrícolas cujo custo total

elegível, apurado em sede de análise, seja superior ou igual a 1.000€ e inferior ou igual a

40.000€.

Dotação orçamental: 180.000€ (despesa pública) [Saber mais]

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização

Deadline: 30/09/2016 (17:00h) | Aviso: N.º 001/ADERE2020/10212/2016

As candidaturas apresentadas devem contribuir para o processo de modernização e capacitação

das empresas de transformação e comercialização de produtos agrícolas.

Tipologia de intervenção a apoiar: investimentos na transformação e comercialização de

produtos agrícolas cujo custo total elegível, apurado em sede de análise, seja igual ou superior a

10.000€ e inferior ou igual a 200.000€.

Dotação orçamental: 300.000,00€ [Saber mais]

Área geográfica elegível:

• Aljezur (todas as freguesias);

• Monchique (todas as freguesias);

• Vila do Bispo (todas as freguesias);

• Lagos (freguesias de Luz, Odiáxere, União das freguesias de Bensafrim e Barão de São

João);

• Portimão (freguesias de Alvor e Mexilhoeira Grande);

• Silves (União de freguesias de Alcantarilha e Pêra, União de freguesias Algoz e Tunes e

freguesia de Silves).

A Estratégia de Desenvolvimento

Local “Adere 2020” propõe a

revitalização das funções tradicionais

dos territórios rurais relacionadas com

a atividade agrícola e agroalimentar, e

por outro lado, continuar a apoiar as

dinâmicas de diversificação das

atividades económicas e a

refuncionalização dos territórios rurais

com vista à sua dinamização socio

económica e melhoria das condições

de vida da sua população.

São definidas cinco linhas estratégicas

que concorrem para o

desenvolvimento de uma cultura de

empreendedorismo económico e

social, a revitalização do tecido

económico e a criação de emprego em

torno dos ativos específicos do

território.

[Saber mais]

Candidaturas abertas no âmbito do DLBC RURAL – Associação Vicentina (ADERE 2020)

Associação Vicentina 

(ADERE 2020)

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/706798
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/706796
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
http://www.galadererural.org/
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10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas

Deadline: 14/10/2016 (16:59h) | Aviso: N.º 001/GAL TBG/10211/2016

As candidaturas apresentadas devem promover a melhoria das condições de vida, de trabalho e

de produção dos agricultores assim como contribuir para o processo de modernização e de

capacitação das empresas do setor agrícola.

Tipologia de intervenção a apoiar: investimentos na explorações agrícolas cujo custo total

elegível, apurado em sede de análise, seja superior ou igual a 1.000€ e inferior ou igual a

40.000€.

Dotação orçamental: 160.000€ (despesa pública) [Saber mais]

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização

Deadline: 14/10/2016 (16:59h) | Aviso: N.º 001/GAL TBG/10212/2016

As candidaturas apresentadas devem contribuir para o processo de modernização e capacitação

das empresas de transformação e comercialização de produtos agrícolas.

Tipologia de intervenção a apoiar: investimentos na transformação e comercialização de

produtos agrícolas cujo custo total elegível, apurado em sede de análise, seja igual ou superior a

10.000€ e inferior ou igual a 200.000€.

Dotação orçamental: 250.000,00€ [Saber mais]

Área geográfica elegível:

• Alcoutim (todas as freguesias);

• Castro Marim (todas as freguesias);

• Vila Real de Santo António (todas as freguesias);

• Tavira (freguesias de Santa Luzia, União de freguesias de Conceição e Cabanas de Tavira,

União de freguesias de Tavira – Santa Maria e Santiago);

• Mértola (freguesias de Mértola, Espírito Santo e União de freguesias de S. Miguel do

Pinheiro, S. Sebastião dos Carros e S. Pedro de Solis)

A Estratégia de Desenvolvimento

Local da Associação Terras do Baixo

Guadiana assenta na visão que em

2020 este será um território mais

coeso, capacitado e inclusivo, com

uma dinâmica reforçada assente na

agricultura, no património e no

turismo, com uma capacidade

acrescida de cooperação competitiva,

geradora de empreendedorismo,

incorporando criatividade e inovação

na valorização dos seus recursos

distintivos, através de uma rede local

de parceiros e de uma base

comunitária, capaz de robustecer o

capital social e territorial que o rio

Guadiana estrutura.

[Saber mais]

Candidaturas abertas no âmbito do DLBC RURAL – Associação Terras do Baixo Guadiana

Associação Terras do 

Baixo Guadiana

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/704395
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/704401
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
http://www.atbaixoguadiana.pt/
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A Estratégia “Startup Portugal” é uma

das prioridades do Governo para

fomentar a competitividade e atrair

investimento nacional e estrangeiro.

Encontram-se abertas as seguintes

candidaturas:

• Programa Momentum

Apoio destinado a recém-graduados e

finalistas do Ensino Superior que

tenham beneficiado de algum apoio

social durante o curso e que querem

desenvolver uma ideia de negócio.

As candidaturas estão abertas até 25

de outubro de 2016.

• Calls Portugal Ventures

Apoio a projetos inovadores de base

científica e tecnológica e em empresas

com projetos de expansão

internacional e do setor do turismo.

Estratégia Nacional para 

o Empreendedorismo: 

candidaturas abertas

Concursos para 2017 do Programa HORIZONTE 2020

Em 2017 estarão disponíveis cerca de 7,5 mil milhões de euros para financiar projetos de

Investigação e Inovação através do Programa Horizonte 2020, o maior instrumento da União

Europeia orientado para o apoio à Investigação, através do cofinanciamento de projetos de

Investigação, Inovação e Demonstração. Estão a ser promovidas diversas sessões dedicadas

ao Programa Horizonte 2020 para divulgar os concursos de 2017 e promover a discussão sobre

as vantagens de participação no Horizonte 2020.

Link: www.gppq.pt/h2020/eventos.php

[Saber mais]

[Saber mais]

PROGRAMA CAPITALIZAR

O Programa Capitalizar arranca com dois Instrumentos Financeiros, com o objetivo de fazer

chegar 1.100 milhões para investimento das PME. A Linha de Crédito com Garantia Mútua e a

Linha de Financiamento a Operações de Capital Reversível enquadram-se na implementação

do Programa Capitalizar e vão ser geridos pela Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD).

As linhas de financiamento que já se encontram disponíveis são geridas pela IFD e serão

financiadas por Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), a partir da lógica de

coinvestimento de recursos públicos com investimentos privados. Estes instrumentos

pretendem potenciar um maior envolvimento dos agentes privados e uma maior alavancagem

do financiamento europeu.

Link: www.ifd.pt/

http://www.gppq.pt/h2020/eventos.php
http://www.portugalventures.pt/pt-pt/content/envie-o-seu-projeto
http://www.startuplisboa.com/momentum
http://www.ifd.pt/

