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PO ALENTEJO
ALT20-59-2018-50

PO ALENTEJO
ALT20-03-2019-53
Eﬁciência Energé ca

Contratação de recursos humanos
altamente qualiﬁcados pelas empresas,
associada a estratégias de inovação

BENEFICIÁRIOS
En dades privadas, en dades da economia social, e
en dades com competência de polí ca pública na área
temá ca da IIES.

ÂMBITO
Es mular uma maior experimentação e
diversiﬁcação na prestação de serviços públicos,
através da validação de novas intervenções ou a
implementação em escala de intervenções existentes
em domínios de polí cas públicas;
Desenvolver um maior conhecimento sobre os
custos dos problemas sociais e promover a cultura de
prestação de serviços públicos orientada para os
resultados e para a melhoria con nua do seu
desempenho.

Ins tuições Par culares de
Solidariedade Social (IPSS)

BENEFICIÁRIOS

BENEFICIÁRIOS

Empresas PME (micro, pequenas e médias empresas),
de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica

Ins tuições Par culares de Solidariedade Social
(IPSS)

ÂMBITO

ÂMBITO

O apoio à integração de quadros altamente
qualiﬁcados dotados de grau académico com nível de
qualiﬁcação igual ou superior a 6 (licenciados, mestres,
doutorados ou pós-doutorados)
Contribuir para elevar as competências das empresas
nos domínios da Qualiﬁcação e Internacionalização e da
Inves gação e Desenvolvimento e Inovação (I&D&I),
numa perspe va de reforço de compe vidade das
PME

Intervenções ao nível do aumento da eﬁciência
energé ca dos edi cios e equipamentos das IPSS;
Intervenções ao nível da promoção de energias
renováveis nos edi cios e equipamentos da das IPSS
para autoconsumo desde que façam parte de soluções
integradas que visem a eﬁciência energé ca;
Auditorias, diagnós cos e outros trabalhos
necessários à realização de inves mentos, bem como a
avaliação «ex-post» independente que permita a
avaliação e o acompanhamento do desempenho e da
eﬁciência energé ca do inves mento.
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COMPETE 2020
AVISO 13/SI/2020
+CO3SO Conhecimento
+CO3SO Digital

COMPETE 2020
AVISO 11/SI/2020
Projetos de Formação

BENEFICIÁRIOS

BENEFICIÁRIOS

BENEFICIÁRIOS

Empresas (PME e Não PME) com projetos
enquadrados nas seguintes pologias:
Inovação Empresarial e Empreendedorismo,
conforme previsto no n.º 2 do ar go 19.º do RECI;
Qualiﬁcação e Internacionalização das PME, conforme
previsto no n.º 2 do ar go 40.º do RECI.

Empresas de qualquer dimensão, natureza ou sob
qualquer forma jurídica, com as seguintes exclusões:
No setor da pesca e da aquicultura;
No setor das ﬁnanceiras e de seguros – divisões 64 a
66;
No setor da defesa – subclasses 25402, 30400 e
84220;
No setor das lotarias e outros jogos de aposta –
divisão 92.

em Processos de Inovação

Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma
jurídica
En dades não empresariais do Sistema de I&I

ÂMBITO
Inves mento empresarial em I&I para promover o
aumento das a vidades económicas intensivas em
conhecimento e a criação de valor baseada na inovação.
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Projetos de inves mento em:
Inovação Empresarial e Empreendedorismo,
Qualiﬁcação e Internacionalização das PME

MAI

2020

15

FEV

05

2020

a

2020

JUL

ÂMBITO

ÂMBITO
No âmbito do presente Aviso, são susce veis de
apoio os projetos de formação de empresas, na
modalidade de candidatura individual, por via de ações
de formação autónomas, que visem obje vos de
inovação e compe vidade, através da qualiﬁcação
especíﬁca dos empresários, gestores e trabalhadores
das empresas, para a reorganização e melhoria das
capacidades de gestão reforçando a sua produ vidade.
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Aviso 10/SI/2020
Projetos autónomos
de formação
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Para apoio a candidaturas e respe vo
acompanhamento entre em contacto,
através dos seguintes meios:

COMPETE 2020
AVISO 15/SI/2020
Sistema de Incen vos

COMPETE 2020
AVISO 14/SI/2020
Sistema de incen vos

à A vidades de Inves gação e Desenvolvimento
e Inves mento em Infraestruturas de Ensaio e
O mização (upscaling)

à Inovação Produ va no contexto do COVID-19

BENEFICIÁRIOS
Empresas nacionais de qualquer natureza e sob
qualquer forma jurídica
En dades não empresariais do Sistema Nacional de
I&I (ENESII)

ÂMBITO
«I&D Empresas» e «Infraestrutras de Ensaio e
O mização», conforme disposto na Portaria nº 96 de 18
de abril rela va ao Regulamento especíﬁco para apoio a
a vidades de Inves gação e Desenvolvimento e ao
inves mento em Infraestruturas de Ensaio e O mização
(upscaling) no contexto do COVID-19.

Empresas nacionais de qualquer natureza e sob
qualquer forma jurídica
En dades não empresariais do Sistema Nacional de
I&I (ENESII)
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ÂMBITO
a) Inovação de produto (Bens e serviços)
b) Inovação de processo (novos métodos de fabrico,
organizacionais ou de marke ng e expansão da
capacidade)

@id7associacao
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«No meio da
dificuldade
encontra-se a
oportunidade»
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BENEFICIÁRIOS

PERÍODO
2020

@

NOTAS
COMPETE 2020, receção de candidaturas suspensas
a par r das 16h do dia 8 de maio de 2020.
Programa Norte 2020, receção de candidaturas
suspensas a par r das 19h do dia 12 de maio de 2020.
Programa disponível apenas para Alentejo, Algarve,
Centro e Lisboa.

Albert Einstein
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